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Resumo
Com esta tese investigou-se o contexto de distribuidoras de combustíveis. Adotou-se esse tipo
de empresa devido ao ambiente ser extremamente dinâmico e pautado em rotinas
organizacionais essenciais nas operações e na competitividade. Nesse sentido, o objetivo
central desta pesquisa foi analisar a influência das capacidades dinâmicas, mediadas pela
capacidade de absorção, no desempenho operacional de bases distribuidoras de combustíveis
no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Nos aspectos teóricos, três construtos foram
considerados para esta pesquisa: i) capacidades dinâmicas; ii) capacidade de absorção; iii)
desempenho operacional. Em relação ao estudo das capacidades dinâmicas, optou-se pela
linha da economia evolucionária de Nelson e Winter (1982), cuja a premissa considera que
elas estão presentes nas rotinas organizacionais. No que se refere ao construto capacidade de
absorção foi utilizado o modelo de Zahra e George (2002) que consideram as etapas de
‘aquisição’ e ‘assimilação’ como capacidade de absorção potencial e as etapas de
‘transformação’ e explotação’ como capacidade de absorção realizada. E no que concerne ao
construto desempenho operacional, a investigação foi pautada com base nos estudos de
Garvin (1993) em que se avaliam o ‘custo’, a ‘qualidade’, a ‘flexibilidade’ e o ‘prazo de
entrega’. Logo em seguida, foi construído um modelo conceitual estabelecendo três
pressupostos de pesquisa que foram insvestigados nessa tese. Quanto aos procedimentos
metodológicos, adotou-se o método misto sequencial. A pesquisa é de natureza exploratória e
descritiva, tendo como unidade de análise as rotinas organizacionais das distribuidoras de
combustíveis no Complexo de Suape/PE e, por sua vez, foi utilizada a estratégia de estudo de
múltiplos casos. Dessa forma, foram envolvidas duas etapas: a primeira qualitativa e a
segunda quantitativa. Na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas com profissionais de
distribuidoras de combustíveis que exerciam cargos de coordenação e de gerências. Para a
realização das entrevistas foi desenvolvido um questionário estruturado com questões em
aberto. A partir da análise dessas entrevistas elaborou-se um questionário estruturado e
fechado que foi aplicado na etapa quantitativa da pesquisa contemplando uma amostra de 70
respondentes. Na análise de dados qualitativa foi aplicado a técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2006) para a realização do processo de categorização a priori. Na análise de dados
quantitativa, para a comparação de médias entre pequenas, médias e grandes distribuidoras foi
aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (KW). Além disso, foi utilizado a técnica
de análise fatorial confirmatória juntamente com a modelagem de equações estruturais
visando testar as hipóteses que emergiram da análise qualitativa e da discussão do modelo
teórico. Com a triangulação dos dados, os resultados apontaram que existem diferenças
significativas no desempenho operacional das pequenas, médias e grandes distribuidoras
quando comparadas entre si. Além disso, a relação entre a capacidade dinâmica e o
desempenho operacional foi evidenciada, uma vez que se verificou a necessidade dessas
organizações executarem adequadamente suas respectivas rotinas operacionais alinhadas com
as diretrizes dos órgãos reguladores do setor. A relação entre a capacidade dinâmica e a
capacidade de absorção também se confirmou devido as distribuidoras demandarem
conhecimentos para acompanhar e promoverem potenciais mudanças e adequações nas suas
rotinas. Contudo, a relação de mediação envolvendo a capacidade de absorção não se
sustentou devido as etapas de aquisição, assimilação e transformação não serem tão bem
desenvolvidas pelas distribuidoras. Assim, a única etapa que se mostrou relevante foi a
explotação. Por essa razão ao ser proposto um modelo alternativo que se testasse a incidência
apenas desta etapa verificou-se que a relação de mediação foi evidenciada.
Palavras-Chave: Capacidades dinâmicas, rotinas organizacionais, capacidade de absorção,
desempenho operacional.
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Abstract
It was investigated, in this thesis, the context of fuel distributors. Adopted this type of
business due to the environment be extremely dynamic and guided on organizational routines
essential in operations and competitiveness. In this sense, the main objective of this research
was to analyze the influence of the dynamic capabilities, mediated by absorptive capacity, the
operating performance of fuel distribution bases in the Industrial Port Complex of Suape/PE.
In theoretical aspects, three constructs are considered in this research: i) dynamic capabilities;
ii) absorptive capacity; iii) operational performance. In relation to the study of the dynamic
capabilities, it was opted for the line of evolutionary economics by Nelson and Winter (1982),
whose premise considers that they are present in the organizational routines. About the
absorptive capacity construct it was used the Zahra and George model (2002) that considers
the steps of ‘acquisition’ and ‘assimilation’ as potential absorptive capacity and the steps of
‘transformation’ and ‘exploitation’ as realized absorptive capacity. And when it comes to
operating performance, the investigation of this construct was grounded on the studies of
Garvin (1993) in which they assess the ‘cost’, ‘quality’, ‘flexibility’ and ‘delivery’. Shortly
thereafter, it was built a conceptual model establishing three research assumptions that were
investigated in this thesis. Regarding the methodological procedures, adopted mixed
sequential method. The research is exploratory and descriptive in its nature, having as analysis
unit the organizational routines of fuel distributors in the Industrial Port Complex of
Suape/PE and, in turn, it was used to study the strategy of multiple cases. In this way, it was
involved two steps: the first qualitative and the second quantitative. On qualitative step,
interviews with professionals from distributors of fuels that exercised coordination and
management positions associated with the selected routines to perform the study. To carry out
the interviews it was developed a structured questionnaire with open questions. From the
analysis of these interviews has drawn up a questionnaire structured and closed that was
applied in quantitative research stage contemplating a sample of 70 respondents. In qualitative
data analysis was applied to content analysis technique of Bardin (2006) for the categorization
process a priori. In the quantitative data analysis, for the comparison of averages between
small, medium and large distributors, it was applied the non-parametric test of Kruskal-Wallis
(KW). In addition, we used the technique of confirmatory factor analysis together with
structural equation modeling in order to test the hypotheses that emerged from the qualitative
analysis and discussion of the theoretical model. With the data triangulation, the results
showed that there are significant differences in the operational performance of small, medium
and large distributors when compared with each other. In addition, the relationship between
the dynamic capacity and operational performance was highlighted, once found the need of
these organizations carry out properly their respective operational routines in line with the
guidelines of the industry regulators. The relationship between the dynamic capacity and
absorptive capacity also confirmed due to distributors demand knowledge to follow and
promote potential changes and adjustments in their routines. However, the relationship of
mediation involving the absorptive capacity is not supported because the stages of acquisition,
assimilation and transformation are not so well developed by distributors. Thus, the only step
that turned out was the exploitation. For this reason, to be offered an alternative model which
would test the incidence only of this stage, verified that the mediation was evidenced.
Keywords: Dynamic capabilities, organizational routines, absorptive capacity, operational
performance.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo consiste em uma tese de doutorado em Administração de Empresas, na
linha de pesquisa em Recursos e Desenvolvimento Empresarial. O tema central diz respeito a
influência da capacidade dinâmica, mediada pela capacidade de absorção do conhecimento e
como estes construtos se refletem no desempenho operacional de distribuidoras de
combustíveis que estão inseridos no Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no
Estado de Pernambuco.
O interesse em estudar este tema foi motivado inicialmente pelos encontros e
identificação com a linha de pesquisa do orientador e conversas informais com pessoas que
trabalham no segmento de combustíveis, desde empresários proprietários de grandes
distribuidoras regionais e nacionais até funcionários em cargos operacionais. Portanto, para o
desenvolvimento dessa pesquisa três construtos serão objetos de considerações teóricas e
avaliações empíricas, são eles: i) a capacidade dinâmica; ii) a capacidade de absorção; iii) o
desempenho operacional.
Os combustíveis são parte integrante e inseparável da história contemporânea
brasileira. Em latas e barris, a gasolina começou a chegar ao país junto com os primeiros
automóveis, no início do século XX, quando ocorreram as experiências pioneiras de distribuição ao mercado consumidor que nascia. Segundo Noel (2010) iniciava-se a trajetória de
uma atividade que acompanharia de perto o desenvolvimento brasileiro, tanto na abertura de
novas fronteiras agrícolas quanto no desenvolvimento da infraestrutura e da base industrial.
Em julho de 1993, o Ministério de Minas e Energia, criado após a extinção da pasta de
Infraestrutura, baixou a Portaria 28, que eliminou exigências para a constituição de novas
distribuidoras, alterando na base a organização do mercado. Uma das restrições revogadas foi
a obrigatoriedade de movimentação mensal de grandes volumes de combustíveis. Em pouco
tempo,

mais

de

400

pequenas

empresas

requereram

registros

no

Departamento Nacional de Combustíveis (DNC). Diversas empresas eram formadas por
empresários que já atuavam na cadeia da distribuição, como Transportadores-RevendedoresRetalhistas (TRRs), donos de caminhões e de postos de serviço (NOEL, 2010).
Em linha com as modificações no marco regulatório da distribuição, as medidas de
abertura se estenderam à organização da revenda. Em novembro de 1993, por meio da
Portaria 362, o Ministério de Minas e Energia desobrigou os revendedores de vinculação com
as distribuidoras, abrindo o mercado aos chamados postos de bandeira branca (NOEL, 2010).
Assim, o posto que não exibisse a marca de uma companhia distribuidora estava autorizado a
adquirir derivados de petróleo e álcool de quaisquer empresas, seja das tradicionais, filiadas
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ao Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes
(SINDICOM), seja das que começavam a operar após a redução das exigências para ingresso
na atividade. A Figura 1 demonstra o panorama brasileiro de operações e estrutura no
segmento de distribuição de combustíveis.

Figura 1 - Panorama brasileiro de distribuição de combustíveis
Fonte: SINDICOM (2014).
Em 2014, o Brasil possuía mais de 70 cidades com base de distribuição e em torno de
290 bases operacionais das distribuidoras de combustíveis distribuídas pelo território
nacional, o que revelava um período de grande demanda por combustíveis. Enquanto a
expansão do PIB ficou no patamar de 1%, a venda de combustíveis pelas filiadas teve
aumento de 6,5%, quase dois pontos percentuais acima do crescimento de 2011 (SINDICOM,
2014). As companhias movimentaram 93,2 bilhões de litros, correspondentes a 78% do total
de 118,8 bilhões consumidos no país em 2012. O mercado de combustíveis seguiu em
trajetória ascendente, tendo como pano de fundo uma conjuntura econômica desfavorável,
caracterizada pela baixa expansão do PIB, resultante, em parte, da queda de ritmo da atividade
industrial. Várias iniciativas anticíclicas empreendidas pelo governo ajudaram alguns setores
econômicos a resistir às adversidades conjunturais. Na comparação com outras economias,
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num ano de crise advinda dos problemas na Europa, o Brasil apareceu no cenário
internacional na condição de mercado em franco amadurecimento (SINDICOM, 2014).
Dentre os fornecedores de combustíveis, diversas distribuidoras montam estruturas
específicas, aos quais denominam de base de operações que ficam alocadas em grandes
terminais. As atividades voltadas as distribuidoras são exclusivamente: i) vendas de
combustíveis – etanol, gasolina, diesel e outros; ii) emissão de notas fiscais; iii) conferência
da capacidade e condições dos veículos; iv) orientação aos clientes conveniados (bandeirados
com a marca da distribuidora); v) planejamento das rotas de entrega. Por sua vez, as
distribuidoras são clientes dos terminais e no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE
ficam alocadas dentro dessa estrutura, de modo a contratar os serviços de armazenagem e
carregamento dos veículos. Além disso, o terminal é responsável pelo controle de qualidade
do combustível enviando relatórios diários acerca de seu estado, fornece relatórios periódicos
acerca da capacidade de armazenamento de cada distribuidora no tanque, realiza manutenções
nos tanques de armazenamento e acompanha e controla o processo de carregamento dos
veículos (caminhões que levam o combustível aos postos compradores).
Para entender um pouco mais sobre a dinâmica deste setor, considerando a realidade
das distribuidoras de combustíveis e dos terminais no Complexo Industrial Portuário de
Suape, PE, nesta tese se recorre à abordagem das capacidades dinâmicas que englobam uma
vertente de pesquisa dentro do universo da estratégia empresarial que contribui para entender
como as empresas gerenciam as questões de mudanças organizacionais, inovações e,
principalmente, a obtenção de vantagens competitivas. Essa sustentação da vantagem
competitiva tem influência direta no desempenho da organização. Contudo, para Teece,
Pisano e Shuen (1997) as capacidades dinâmicas são obtidas em ambientes competitivos
mediante a criação, mudança e reconfiguração de competências essenciais, tanto dentro da
organização (ambiente interno) quanto fora da organização (ambiente externo).
Entretanto, o fenômeno das capacidades dinâmicas nas organizações ainda necessita
de esclarecimentos mais exatos acerca dos seus fundamentos. Assim, diversos pesquisadores
com interesse nessa abordagem buscam investigá-las por meio do estudo de rotinas, de
processos ou de outras atividades empresariais, com a finalidade de identificar conjuntos de
habilidades, comportamentos e capacidades organizacionais. Nessa tese são consideradas
como base de sustentação às capacidades dinâmicas, as rotinas organizacionais. As rotinas
organizacionais são blocos constituintes das capacidades, pois permitem que as empresas
adquiram estabilidade em suas operações, seus padrões e adaptação ao ambiente competitivo
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(NELSON; WINTER, 1982; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN,
2000).
Eisenhardt e Martin (2000) argumentam que o construto das capacidades dinâmicas
pode ser delimitado como o entendimento das capacidades em níveis mais simples e as rotinas
relacionadas, onde os autores salientam que podem ser essenciais para a existência de outras
capacidades. Por um viés da abordagem da economia evolucionária, as rotinas
organizacionais são visualizadas como unidades de análises que contribuem para as
organizações alcançarem desempenho superior e, por esta razão, o conceito de rotina é
essencial para o estudo das organizações (NELSON; WINTER, 2005).
Nelson e Winter (1982) classificam as rotinas em três tipos: rotinas de investimento,
rotinas operacionais e rotinas de busca. A presente proposta se concentra na investigação das
rotinas operacionais. As rotinas operacionais estão presentes na produção de bens ou serviços,
assim como nas ações vigentes que fomentam todas as tarefas que são executadas pela
organização seja qual for a fase da empresa. Considera-se também a conjuntura de recursos,
tecnologias produtivas e equipamentos que não conseguem serem modificados em curto
prazo.
Ademais, Dosi, Nelson e Winter (2000) reforçam o conceito de rotina como parte de
um processo de armazenamento de conhecimento. Os autores questionam como definir onde
está o conhecimento da organização e reconhecem que o conhecimento da empresa não pode
ser conservado, exclusivamente, por um único sujeito. Portanto, recorre-se ao conceito das
capacidades absortivas (absorptive capacity) para compreender como as organizações
visualizam no ambiente externo novas informações para assimilação e adequação das rotinas
organizacionais. Em outras palavras, não é somente fora das fronteiras das organizações, mas
pode ser fora do contexto de uma função organizacional, como por exemplo, produção,
marketing etc (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; ZOLLO; WINTER,
2002).
A capacidade de absorção está relacionada às habilidades pertinentes à aquisição,
assimilação, transformação e explotação (exploitation) (POPADIUK, 2007, 2012) de
conhecimentos externos com o objetivo de adaptar e manter os negócios em ambientes de
rápidas mudanças (ZAHRA; GEORGE, 2002). Segundo Zahra e George (2002), essas quatro
capacidades estão inter-relacionadas e inseridas no construto maior, denominado capacidade
de absorção, e tem por finalidade fornecer uma capacidade dinâmica que induz a organização
criar, incorporar e utilizar o conhecimento apropriado para desenvolver outras capacidades na
empresa e gerar desempenho superior.
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O construto desempenho pode ser debatido sob três dimensões. A primeira consiste na
dimensão teórica, ao qual, o conceito de desempenho da organização está no centro da teoria
da estratégia, dado que diversas perspectivas de estudos de estratégias apresentam implicação
no desempenho. A segunda dimensão é a gerencial, que mensura a melhoria de desempenho
das organizações. A terceira dimensão, foco desta proposta, é de natureza empírica
(operacional). É com base no desempenho operacional que grande parte das pesquisas em
estratégia avaliam esse tipo de construto (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986).
Entendendo que as distribuidoras partilham da mesma estrutura, estão inseridas no
mesmo ambiente e comercializam seus produtos aos mesmos clientes (postos nãobandeirados), esta tese defende que distribuidoras que possuem um maior domínio de
conhecimento sobre a capacidade percepção do ambiente, a capacidade de gerenciar ameaças
e mudanças e a capacidade de aproveitar oportunidades acerca das rotinas de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento de combustíveis e roteirização de entregas
apresentam maior desempenho operacional em relação às demais distribuidoras do Complexo
Industrial Portuário de Suape/PE.
Feitas essas considerações acerca da distribuição de combustíveis, das operações
realizadas neste tipo de segmento no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE e dos três
construtos explorados nos parágrafos anteriores dessa seção, a pergunta deste trabalho é
formulada na sequência.

1.1. Problema de pesquisa
As capacidades dinâmicas, mediadas pela capacidade de absorção do conhecimento
provocam resultados no desempenho operacional de bases de combustíveis no complexo
industrial portuário de Suape/PE?
Destaca-se nesse problema de pesquisa que a rotina é definida como a unidade de
análise. Em outras palavras, uma vez identificadas as rotinas pertinentes às atividades de
distribuição de combustíveis das empresas inseridas no Complexo Industrial Portuário de
Suape, PE foram estudadas quais capacidades dinâmicas predominam nessas rotinas. Além
disso, simultaneamente, foi analisado os componentes da capacidade absorção do
conhecimento e as implicações no desempenho operacional. Entende-se que a capacidade de
absorção participa deste modelo como uma variável mediadora. Isso porque a revisão da
literatura revela que quanto mais ocorre a capacidade absorção, significa uma predominância
de mais capacidade dinâmica que, por consequência, deve trazer reflexos no desempenho
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operacional e outros tipos de desempenhos organizacionais (ZAHRA; GEORGE, 2002;
LIAO; WELSCH; STOICA, 2003; LANE; KOKA; PATHAK, 2006).
Portanto, para compreender a problemática desta pesquisa e responder à pergunta
formulada, definiram-se os objetivos a serem alcançados no próximo item.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo geral
Analisar a influência das capacidades dinâmicas, mediadas pela capacidade de
absorção do conhecimento, no resultado do desempenho operacional das bases de
combustíveis no complexo industrial portuário de Suape/PE.

1.2.2. Objetivos específicos
i) Descrever e compreender as características de capacidades dinâmicas predominantes
nas rotinas selecionadas para o estudo;
ii) Descrever e compreender as caraterísticas da capacidade de absorção associadas
com as rotinas selecionadas para estudo;
iii) Descrever e compreender quais indicadores de desempenho operacional são
utilizados para a avaliação de rotinas;

1.3. Justificativas teóricas e práticas
A opção em investigar distribuidoras de combustíveis se configurou em razão dessas
empresas, no contexto do Complexo Industrial Portuário de Suape/PE, apresentarem
atividades semelhantes no que diz respeito ao atendimento a clientes, carregamento e
descarregamento de veículos e roteirização de entrega. Por ser um ambiente completamente
operacional, o foco das bases volta-se à execução de rotinas. Logo, é por meio do modo como
gerenciam essas rotinas que as distribuidoras se diferenciam entre si refletindo no
desempenho operacional. Contudo, percebe-se que algumas distribuidoras demonstram maior
efetividade em suas operações em relação a outras. A Tabela 1 apresenta o volume de vendas
em dados agregados dos três principais produtos mais vendidos (Gasolina C, Etanol
Hidratado e Óleo Diesel) no ano de 2013.
Do ponto de vista teórico, esta proposta se justifica em razão da conexão pretendida
entre a capacidade dinâmica, a capacidade de absorção e o desempenho operacional. Mais
ainda, em razão do seu recorte sob o contexto de rotinas e no lócus de pesquisa constituída
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por distribuidoras de combustíveis. Além disso, com modelo desenvolvido foi possível
identificar componentes ‘universais’ que podem ser utilizados para análise em outros tipos de
organizações e que poderá sofrer ajustes de acordo com as especificidades de cada uma delas.

Tabela 1 - Volumes de combustíveis pelas distribuidoras
Distribuidoras
BR Distribuidora
Ipiranga/ Ultracargo1
Raízen
ALE
Total Combustíveis
SP Combustíveis
Terrana
Federal Petróleo
Petrox
Dislub
Petrobahia
Petrovia
Setta
Torrão
Fan
WD Distribuidora

Volume de vendas (m3)
36.793.720
24.112.593
17.573.405
4.551.148
1.778.892
913.498
892.686
449.514
374.167
349.055
328.027
291.917
283.984
193.620
166.788
20.716

Fonte: SINDICOM (2014).

Vale ressaltar também que esta tese buscou preencher alguns gaps. O primeiro diz
respeito a utilizar a rotina como unidade de análise para “abrir a caixa” da capacidade
dinâmica (SALVATO; RERUP, 2011). Devido à existência de componentes de rotinas e
capacidades neste nível de análise, a proposta de investigá-las contribui para a redução do
hiato micro-macro no campo da administração. Especificamente, com esta tese se pretendeu
apresentar em uma única estratégia metodológica uma composição de técnicas analíticas que
evidenciem as capabilities presentes nas rotinas.
O segundo gap também faz referência à investigação das dimensões presentes na
capacidade de absorção no nível das rotinas. As pesquisas que envolvem este conceito se
voltam à análise no nível macroeconômico que investiga a capacidade de absorção de países,
indústrias, setores. Já no nível intraorganizacional a investigação da capacidade de absorção
envolve grupos, departamentos e unidades de negócio. Em termos intraorganizacionais a
capacidade de absorção tem como análise o processo de absorção dos conhecimentos de
outras organizações. No nível interorganizacional que investiga como uma organização
absorve conhecimentos de outra organização. No nível organizacional que investiga a

1

Os dados referentes a Distribuidora Ipiranga estão em conjunto com o da Ultracargo devido a primeira fazer
parte deste grupo empresarial.
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capacidade de absorção das empresas. Por fim, no nível individual que investiga a capacidade
de absorção em pessoas (ADLER, 1965; NEWBERY, 1972; MALLAKH; KADHIM, 1977;
MOWERY; OXLEY, 1995; LANE; LUBATKIN, 1998; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA;
BOER, 1999; GUPTA; GOVINDARAJAN, 2000; TSAI, 2001; LANE; SALK; LYLES,
2001; CHOU, 2005; VINDING, 2006; MALHOTRA; GOSAIN; SAWY, 2005; COHEN;
LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; CADIZ; SAWYER; GRIFFITH, 2009;
FLATTEN et al., 2011).
Do ponto de vista prático, com este estudo foi possível auxiliar as distribuidoras de
combustíveis em aprimoramentos das três principais rotinas: i) atendimento à clientes; ii)
carregamento e descarregamento de combustíveis; iii) roteirização de entregas. No que diz
respeito a rotina de atendimento a clientes, busca-se contribuir para a identificação de
elementos presentes nesta rotina que auxiliem no relacionamento entre cliente e distribuidora,
como também evidenciar pontos que permitam que estas organizações possam melhorar o
volume de suas vendas. Sobre a rotina de carregamento e descarregamento de combustíveis,
com esta tese visa-se contribuir para o desenvolvimento de alternativas que possibilitem as
distribuidoras executarem estas rotinas com maior eficiência. Por fim, no que diz respeito à
rotina de roteirização de entrega, buscou-se cooperar com as distribuidoras com potenciais
soluções para as contingências existentes sobre as atividades desta rotina. Vale ressaltar que
as distribuidoras tiveram a possibilidade de utilizar os conhecimentos sobre o conteúdo
gerado com esta pesquisa, em razão do pesquisador difundir os resultados mediante
apresentações e/ou relatórios sínteses do trabalho as empresas participantes e para as demais
empresas não participantes da pesquisa.

1.4. Design da pesquisa e estrutura da tese
O design de pesquisa tem por finalidade apresentar um modelo que contemple como
os dados serão coletados e analisados. A escolha do design de pesquisa reflete nas decisões a
serem tomadas sobre as prioridades da pesquisa visualizadas nas etapas que constituem seu
processo (BRYMAN, 2004). Esta tese considera em seu delineamento o design de estudo de
caso, onde será dividida em quatro etapas, conforme apresentado na Figura 2.
Na primeira fase o foco está na realização do levantamento e na revisão da literatura,
os quais norteiam o escopo da pesquisa tendo como finalidade o aprofundamento acerca das
discussões sobre as abordagens teóricas e dos construtos que compõem o seu
desenvolvimento: i) a capacidade dinâmica; ii) as rotinas organizacionais; iii) a capacidade de
absorção; iv) o desempenho operacional.
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Na segunda fase, foram coletados os dados secundários por meio do acesso a relatórios
obtidos a partir das informações do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrificantes, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis e dos websites das empresas participantes da pesquisa. Além disso, foram
utilizados dados de desempenho das distribuidoras juntamente com análises documentais
referentes a estas empresas. Em seguida, com base nestas informações alinhados aos aspectos
teóricos oriundos da revisão da literatura, foi desenvolvido um questionário estruturado
aberto. Isto posto, se apropriando da metodologia qualitativa foi aplicado este questionário
com onze distribuidoras. Concomitantemente a coleta de dados, a realização de novas
entrevistas, suas respectivas transcrições, o tratamento e análise parcial dos dados utilizando a
técnica de análise de conteúdo foram realizados.
Na terceira etapa, após a análise dos dados na etapa qualitativa juntamente com
algumas escalas já validadas, se desenvolveu um questionário estruturado fechado a fim de
ser aplicado com pelo menos dois informantes de cada distribuidora. Contudo, foi realizado
um pré-teste para identificar aspectos de validade e confiabilidade das escalas para o
questionário aplicado. Além disso, para que os dados fossem tratados por meio de um banco
de dados e de análises estatísticas descritivas iniciais e técnicas multivariadas, como
correlações, análises fatoriais confirmatórias e a modelagem de equações estruturais.
Na quarta e última etapa, foi desenvolvido um relatório com os cruzamentos das
análises realizadas na etapa qualitativa e na etapa quantitativa, contribuindo, assim, para a
triangulação dos dados. Em seguida, elaborou-se as conclusões do estudo destacando as
implicações da pesquisa, as contribuições para a teoria, para a academia e para a gestão das
distribuidoras. Ainda nesta etapa, rapidamente foi dado um feedback para os participantes
sobre os resultados da pesquisa.
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Figura 2 - Design da pesquisa
Fonte: o autor (2016).
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Esta tese foi dividida em nove seções. A primeira seção apresentou a introdução
acerca dos temas: (i) capacidade dinâmica; (ii) capacidade de absorção; (iii) desempenho
operacional juntamente com uma visão geral do segmento de combustíveis. Além disso, nesta
seção foram delimitados o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, as
justificativas teóricas e práticas, o design da pesquisa e a estrutura desta tese.
Na segunda seção, sobre o referencial teórico, discorreu-se sobre os temas mais
adequados ao estudo fornecendo uma sustentação teórica para realização da pesquisa.
Inicialmente, discute-se os conceitos, fundamentos e elementos componentes das capacidades
dinâmicas juntamente com a definição que foi adotada nesta tese. Em seguida, a discussão é
pautada na contextualização das rotinas organizacionais com base na corrente da economia
evolucionária e de teorias antecedentes. Ademais, aborda-se as principais definições e
resultante das rotinas organizacionais, as características pertinentes, as diferenças entre
processos e rotinas e suas respectivas tipologias.
Ainda na segunda seção discute-se a abordagem teórica da capacidade de absorção no
que diz respeito às origens e conceituações deste conceito, aos seus respetivos antecedentes e
resultantes e as dimensões analíticas utilizadas nas pesquisas que envolvem esta abordagem.
Por fim, a segunda seção se encerra com a discussão sobre o desempenho operacional.
Portanto, além de uma visão geral sobre o conceito, discute-se isoladamente as quatro
principais prioridades competitivas nas operações e que irão compor o modelo de pesquisa
desta tese: i) custo; ii) qualidade; iii) flexibilidade; iv) entrega.
A terceira contém o modelo conceitual e pressupostos teóricos da pesquisa. Nela,
buscou-se articulação entre a abordagem das capacidades dinâmicas com o desempenho
operacional, articulação entre a capacidade dinâmica e a capacidade de absorção e, por fim,
articulação entre a capacidade de absorção e o desempenho operacional com a finalidade de
serem desenvolvidos pressupostos teóricos que foram investigados no decorrer desta tese.
Na quarta seção, sobre os procedimentos metodológicos, foi proposto a forma de
investigação dessa pesquisa. Detalha-se o método de pesquisa, a natureza da pesquisa, a
estratégia da pesquisa, a unidade de análise, as rotinas selecionadas para estudo, a validade e
confiabilidade do caso, o lócus do estudo, população e amostra, a estratégia de coleta de
dados e sujeitos da pesquisa, o protocolo da pesquisa, a operacionalização das variáveis para
fase qualitativa, a operacionalização das varáveis para a fase quantitativa e as técnicas de
análises.
A quinta seção contém a análise de dados referente a parte qualitativa. Por meio da
utilização da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2006), especificou-se a
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etapa de identificação de pontos-chaves, a etapa de formação de unidades de significados e a
formação de categorias. Nesta última etapa no que concerne a dimensão capacidade de
absorção, foi detalhado a categorização nas subdimensões aquisição, assimilação,
transformação e explotação. Na dimensão desempenho operacional foram esmiuçadas a
categorização nas subdimensões custo, qualidade, flexibilidade e prazo de entrega. E, por fim,
na dimensão capacidade dinâmica, a categorização foi realizada nas subdimensões capacidade
de aproveitar oportunidades, capacidade de gerenciar ameaças e mudanças e capacidade de
percepção do ambiente.
Na sexta seção foram desenvolvidas hipóteses de pesquisa para serem testadas na
segunda fase desta tese, a fase quantitativa. Estas hipóteses foram construídas em decorrência
dos achados que emergiram da fase qualitativa juntamente com o aporte teórico das pesquisas
que envolvem os três construtos desta tese. Por isso foram teorizadas e construídas hipóteses
sobre os efeitos positivos das relações entre capacidade dinâmica e desempenho operacional
(H1), capacidade dinâmica e capacidade de absorção (H2) e capacidade de absorção e
desempenho operacional (H3).
A sétima seção contempla a análise de dados referente a parte quantitativa, onde é
explicitado o planejamento da amostra, as estatísticas descritivas englobando a descrição da
amostra e a descrição das variáveis latentes. Mediante alguns testes estatísticos, foram
apresentados às análises descritivas dos indicadores do modelo de pesquisa no que se refere a
capacidade de absorção em suas subdimensões aquisição, assimilação, transformação e
explotação. Da mesma forma para capacidade dinâmica em suas subdimensões capacidade de
aproveitar oportunidades, capacidade de gerenciar ameaças e mudanças e capacidade de
percepção do ambiente. Como também para o desempenho operacional em suas
subdimensões custo, qualidade, flexibilidade e prazo de entrega. Logo em seguida, por meio
da utilização da modelagem de equações estruturais foi demonstrado o teste com o modelo de
pesquisa desta tese.
A oitava seção abordou a discussão dos resultados por meio da comparação dos
achados obtidos na etapa qualitativa e na etapa quantitativa. Por essa razão utilizou-se o
procedimento de triangulação dos dados visando entender como os achados em ambas etapas
respondem à pergunta de pesquisa desta tese. Finalizando esta pesquisa, a nona seção se
caracteriza pela conclusão deste estudo. Logo, retomam-se as discussões oriundas da análise
qualitativa e da análise quantitativa realizadas ao longo da pesquisa, de modo a pontuar os
principais achados e elucidar as limitações e contribuições do ponto de vista prático e
acadêmico da pesquisa, bem como as propostas para novos estudos nessa temática.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nos próximos itens deste referencial teórico são discutidos aspectos relacionados aos
conceitos, fundamentos e elementos das capacidades dinâmicas juntamente com a definição
adotada para esta tese. Em seguida, discute-se as rotinas organizacionais por meio de um
contexto da economia evolucionária e de outras abordagens teóricas, as definições e
resultantes das rotinas organizacionais, as características, as principais diferenças entre
processos e rotinas, os tipos de rotinas e a busca. Após essa discussão, as atenções se voltam
ao debate das origens e conceituações da capacidade de absorção do conhecimento, as
unidades de análise deste construto, aos antecedentes e resultantes e as dimensões analíticas.
Por fim, este referencial se encerra com a conceituação do desempenho operacional, cuja
discussão pauta-se nos aspectos de qualidade, custo, flexibilidade e prazo de entrega.

2.1. Conceitos, fundamentos e elementos das capacidades dinâmicas
Teece (2009) inicia a discussão acerca da abordagem das capacidades dinâmicas
afirmando que essa corrente tem por objetivo apresentar um modelo evolucionário de como
uma empresa cria e mantém vantagens competitivas no decorrer do tempo. O conceito de
capacidades dinâmicas nasceu de uma deficiência-chave da Resource Based View (RBV), a
qual tem sido criticada por ignorar fatores periféricos aos recursos. Esse paradigma ignoraria
o desenvolvimento, integração e liberação dos recursos. Portanto, a abordagem das
capacidades dinâmicas objetiva a conexão dessas defasagens ao adotar uma abordagem de
processo. Ao agir como uma forma de acesso entre os recursos da firma e o ambiente mutável
de negócios, ajuda a empresa no ajuste de seu conjunto de recursos. Assim, contribui para
manter a sustentação da vantagem competitiva da empresa. Portanto, enquanto a RBV
enfatiza a escolha do recurso ou a seleção de recursos apropriados, as capacidades dinâmicas
enfatizam o desenvolvimento e a renovação de recursos.
Ambrosini, Bowman e Collier (2009) recorrem a Barney (2001), conceituando de que
as capacidades dinâmicas emprestaram valor aos argumentos da RBV pelo fato de que elas
transformam o que é essencialmente uma visão estática em uma visão que engloba a
vantagem

competitiva

em

um

contexto

dinâmico

(HELFAT;

PETERAF,

2003;

SCHREYÖGG; KLIESCH-EBERL, 2007; BENNER, 2009; ALLRED; FAWCETT;
WALLIN; MAGNAN, 2011). No que diz respeito aos conceitos de capacidades dinâmicas,
vale destacar que várias definições foram geradas por estudiosos deste tema, mas o primeiro a
evidenciar este conceito foi Winter (1964). Mesmo que existam relações entre os conceitos
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propostos pelos pesquisadores referenciados aqui nesta tese, é importante evidenciar que cada
autor foca algum aspecto peculiar das capacidades dinâmicas.
Em Collis (1994) verifica-se que as capacidades dinâmicas estão vinculadas com a
habilidade da empresa em gerar estratégias novas em um tempo mais rápido com relação aos
concorrentes. O autor também faz referência ao processo de reconhecimento de diversos
recursos que venham a gerar valor para a empresa.
Para Teece, Pisano e Shuen (1997), as capacidades dinâmicas são as habilidades da
firma em integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas com a finalidade
de se posicionarem em relação as mudanças ocorridas no ambiente competitivo. Os autores
acrescentam que o termo “dinâmicas” está relacionado à capacidade de renovação das
competências essenciais e obter um direcionamento em um cenário de transformações
rápidas. Em relação ao termo “capacidade”, o foco central é no papel dos formuladores da
estratégia em adaptar, integrar e reconfigurar as habilidades, recursos e competências
adequando-os às demandas do ambiente. Ressaltam ainda que as capacidades dinâmicas são
operacionalizadas na configuração de fatores formados por processos, posições e trajetórias.
Sobre os processos, eles representam a maneira como as atividades são executadas dentro da
empresa, também chamados de rotinas ou padrões das práticas e de aprendizagem. As
posições estão associadas aos recursos tecnológicos e tecnologias produtivas, às propriedades
intelectuais, às bases de clientes, aos recursos complementares e os relacionamentos com os
stakeholders da organização. As trajetórias (path dependence) elucidam as opções estratégicas
disponíveis para a organização e a presença ou não de retornos oriundos dessas escolhas.
Outra proposta na definição de capacidades dinâmicas, foi construída por Eisenhardt e
Martin (2000) que acrescentaram a noção de processos. Para esses autores as capacidades
dinâmicas são processos organizacionais que geram valor para as organizações em mercados
dinâmicos, mediante a utilização de recursos em novas estratégias para criação de valor.
Ainda, as capacidades dinâmicas são rotinas estratégicas e organizacionais que por meio delas
as empresas conseguem novas formas de recursos concomitantemente que os mercados
emergem, colidem, dividem, evoluem ou desaparecem. Eisenhardt e Martin (2000), ainda
acrescentam a definição de ‘atributos comuns’ voltados às capacidades dinâmicas, afirmando
que são processos idiossincráticos e únicos que advém de diferentes trajetórias individuais das
empresas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Também argumentam que, de forma distinta do
que foi proposto, existem fatores comuns entre as capacidades que representam a melhor
alternativa de executar determinada capacidade dinâmica (EISENHARDT; MARTIN, 2000).
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Dessa forma, esses atributos comuns refletem algumas implicações para as capacidades
dinâmicas.
A primeira delas, consiste em que as organizações geram capacidades dinâmicas em
função das trajetórias que assumem. Contudo, no decorrer do tempo, esses atributos comuns
(que se configuram como elementos essenciais) terminam se transformando em similares
entre diferentes organizações. Em outras palavras, Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que
existem diferentes trajetórias para as mesmas capacidades dinâmicas. A segunda, diz respeito
aos atributos comuns que são agregados às rotinas. Entende-se que as capacidades dinâmicas
podem ser substituídas com mais frequência e fungíveis do que era proposto inicialmente
nessa abordagem. A terceira, em razão dessa possibilidade citada de substituição, as
capacidades dinâmicas deixam de ser fonte de vantagem competitiva sustentável. Eisenhardt e
Martin (2000) apontam que, se considerarmos o modelo valor, raro, inimitável e não
substituível (VRIN) oriundo de Barney (2001), elas são raras e valiosas, entretanto, podem ser
imitáveis e substituíveis.
Na definição de Zollo e Winter (2002), a capacidade dinâmica é compreendida como
um padrão que foi apreendido com certa estabilidade nas atividades coletivas e que por meio
dela a empresa concomitantemente desenvolve e transforma suas rotinas operacionais tendo
por objetivo melhorar a efetividade. Nesse sentido, os autores admitem a existência de dois
conjuntos importantes voltados às atividades relacionadas às capacidades: i) atividades
associadas com as funções operacionais – rotinas operacionais –; ii) atividades que se
dedicam às transformações das rotinas operacionais – capacidades dinâmicas –. No que tange
as rotinas operacionais, Zollo e Winter (2002) as relacionam como o ‘knowing’ na execução
das tarefas já conhecidas que resultam diretamente nas receitas e no desempenho que
sustentam a empresa. Todavia, as capacidades dinâmicas têm por objetivo propiciar mudanças
desejáveis em um conjunto preexistente de rotinas operacionais com a finalidade de melhoria
de desempenho e resultados futuros.
Segundo Zollo e Winter (2002), é preciso direcionar as atenções para a carência de um
padrão de aprendizado, que seja estável e constantemente com foco na melhoria de processos
e rotinas para que ocorra condições para a existência de capacidades dinâmicas. Para os
autores, esses processos de melhorias são um ciclo de evolução do conhecimento, em que se
faz uso de três mecanismos principais para aprendizagem: i) acumulação de experiência; ii)
articulação do conhecimento; iii) codificação do conhecimento. A Figura 3 revela os
mecanismos de aprendizagem apresentando a relação com a capacidade dinâmica e com as
rotinas operacionais.
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Figura 3 - Mecanismos de aprendizagem, capacidade dinâmica e rotinas operacionais
Fonte: Adaptado de Zollo e Winter (2002).
A acumulação de experiências é realizada mediante rotinas. As rotinas configuram o
que denominam de “memória procedural” da organização. Isso pode ser explicado
considerando-se que as rotinas organizacionais são o reflexo da sabedoria da experiência, na
proporção que ela reflete o resultado do aprendizado, da seleção e retenção de
comportamentos anteriores (COHEN; BACDAYAN, 1994; GAVETTI; LEVINTHAL, 2000;
ZOLLO; WINTER, 2002).
Sobre a articulação do conhecimento, Zollo e Winter (2002) afirmam que a
competência organizacional melhora na proporção em que as pessoas que formam a
organização se tornam mais conscientes dos impactos das suas respectivas ações no
desempenho da organização. Essa competência (podendo ser entendida como capacidade) é
oriunda de um esforço cognitivo parcialmente explicito voltado para elucidar seu
entendimento sobre

determinadas

relações.

Segundo

Zollo e

Winter (2002), o

compartilhamento das experiências individuais e a comparação com a opinião de outros
membros da empresa tende a uma melhoria no nível de compreensão do modo causal (ações
executadas e o desempenho obtido). Nesse cenário, os autores reforçam que um ambiente
adequado para troca de conhecimentos e ideias é um recurso necessário para a aprendizagem,
considerando que este permite que ocorra oportunidades em aprender melhorando o
desempenho da empresa.
O terceiro mecanismo proposto por Zollo e Winter (2002) é a codificação do
conhecimento. Esse mecanismo está voltado a documentação (forma explícita) do
conhecimento mediante manuais de apoio, planilhas, desenhos, softwares de gerenciamento
ou qualquer outro mecanismo que possibilite armazenar e recuperar informações. É mediante
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o processo de codificação do conhecimento que o sujeito consegue expor de forma coerente
as etapas e argumentações que não são tão evidentes. Desse modo, os autores entendem que é
possível analisar causas e efeitos de forma mais concreta. Esse mecanismo tende a facilitar a
capacidade de absorção dos indivíduos e, consequentemente, da organização, dado que nos
estudos de Wang e Ahmed (2007) quando se refere às capacidades dinâmicas entende-se que
é a capacidade da organização em empregar recursos de maneira combinada englobando tanto
os processos explícitos como os elementos tácitos refletindo-se na habilidade da empresa em
reconhecer o valor das informações.
A delimitação desses mecanismos de aprendizagem possibilita compreender como a
capacidade dinâmica e as rotinas operacionais se desenvolvem ao longo do tempo. Para Zollo
e Winter (2002), o conhecimento organização apresenta um padrão de evolução por meio de
um conjunto de etapas se desenhando como um ciclo que se retroalimenta. Em outras
palavras, os autores acabam propondo um ajuste no que diz respeito aos pressupostos do
paradigma evolucionário presente no tradicional modelo que abarca: variação – seleção –
retenção. Desse modo, o padrão proposto por Zollo e Winter (2002) é composto por um ciclo
de cinco etapas: i) estímulo externo; ii) variação generativa; iii) seleção interna; iv) replicação
do conhecimento; v) retenção. No modelo conceitual, o estímulo externo também pode ser
identificado como feedback. Além disso, cria a possibilidade de variações generativas para a
solução de um problema contingencial. Após a variação de soluções generativas, emerge o
processo de seleção interna, onde o objetivo central consiste em avaliar, escolher e legitimar a
melhor solução. Após a legitimação da solução escolhida, evidencia-se a fase de replicação do
conhecimento, em que ocorre os processos de transferência de conhecimento mediante
mecanismos de gestão do conhecimento e na qual pode haver a necessidade de ajustes para a
solução de problemas. Após a replicação, a solução passa para uma fase ‘rotinização’, na qual
será desenvolvida ou implementada uma rotina para os membros da empresa. Por fim, as
rotinas são submetidas a variações no decorrer do tempo, realimentando o processo de
conhecimento da empresa (ZOLLO; WINTER, 2002). A Figura 4 sintetiza o ciclo de
conhecimento.
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Figura 4 - Atividades no ciclo de evolução do conhecimento
Fonte: Adaptado de Zollo e Winter (2002).
Ainda na vertente que as capacidades dinâmicas são processos e rotinas
organizacionais, Winter (2003) ressalta que na literatura existe um amplo consenso que
capacidades dinâmicas é diferente de uma capacidade considerada ‘comum’ ou ‘operacional’.
O autor reforça que as capacidades dinâmicas são formadas por várias rotinas que geram
mudanças nas organizações. Além disso, argumenta que para uma capacidade poder ser
considerada dinâmica, a empresa deve ser capaz de utilizá-la de forma deliberada, ou seja, de
forma repetida e confiável. Isso se reflete na existência de uma forma padronizada necessária
para que se prove a existência de uma capacidade dinâmica. Winter (2003) acrescenta que
soluções ad hoc ou aspectos voltados à criatividade das pessoas inseridas na organização não
são consideradas capacidades dinâmicas. Logo, empresas que se adaptam de maneira criativa
em uma série de problemas, voltando-se a buscar soluções ao mero acaso, não está aplicando
o uso das capacidades dinâmicas. Em Eisenhardt e Martin (2000), quando esse tipo de
situação descrita por Winter (2003) acontece, as organizações estão apenas solucionando
problemas contingenciais.
Bygdås (2006) apresenta outra definição para as capacidades dinâmicas, ressaltando
que elas são processos que ativam estruturas de conhecimento e redes de procedimentos
distribuídas pela empresa. Além disso, o autor reconhece que o entendimento dessas práticas
de modo eficiente não é imitável facilmente pelos concorrentes em razão de conter várias
características peculiares da organização.
Os estudos de Andreeva e Chaika (2006) conceituam a capacidade dinâmica como
sendo a habilidade que a empresa possui em renovar as capacidades chaves à medida que as
mudanças ocorrem no ambiente competitivo em que a empresa opera. Segundo estas autoras,
à presença da capacidade dinâmica em uma organização está vinculada a existência de
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habilidades empreendedoras e de liderança juntamente com a capacidade de mudança na
organização. Esta última, se configura como uma capacidade que a empresa adquire em
vislumbrar novas oportunidades para evolução do negócio. Além disso, a capacidade de
percepção acerca de avaliar os principais ajustes e mudanças internas a serem realizados
juntamente com a capacidade de implantação e gestão efetiva da mudança. Nesse sentido,
Andreeva e Chaika (2006) destacam que a capacidade de mudança é fundamental para a
existência da capacidade dinâmica e citam três elementos essenciais dessa capacidade: i) o
aperfeiçoamento de habilidades não específicas; ii) o aumento da lealdade das pessoas a
mudança e; iii) desenvolvimento de mecanismos organizacionais efetivos.
No que diz respeito ao aperfeiçoamento de habilidades não específicas, Andreeva e
Chaika (2006) afirmam que são habilidades que possibilitam aos funcionários de uma
empresa tomar decisões em prol de qualquer tipo de mudança e que não se restrinjam,
exclusivamente, às atividades operacionais diárias dos sujeitos na organização. Estas
habilidades devem se concentrar no conhecimento da empresa, em habilidades de
aprendizagem como, por exemplo, processos de autoaprendizagem, habilidades em processos
e habilidades adjacentes na execução de suas respectivas tarefas e nas tarefas de outros
funcionários. Portanto, as habilidades devem se concentrar nos processos de comunicação,
resolução de conflitos, análise da viabilidade de ideias, gerenciamento de projeto,
gerenciamento de pessoas, negociação e liderança.
Acerca do aumento da lealdade das pessoas para a mudança, deve-se entender que a
mudança está ligada com o modo como os sujeitos lidam com esse processo. Nesse sentido, a
forma de construir a lealdade dos sujeitos com os processos de mudança passa pela utilização
de comunicações transparentes e acessíveis em que ocorra diálogos sinceros e feedbacks
(ANDREEVA; CHAIKA, 2006). Em contrapartida, quando este tipo de situação não ocorre a
organização está sujeita a sofrer resistência por parte dos sujeitos. Assim, a resistência à
mudança pode ser entendida como algo que é inerente ao indivíduo que a recebe, surgindo de
forma natural, baseando-se nas interações entre os agentes de mudança e os receptores
(FORD; FORD; D’AMELIO, 2008; BATTILANA; CASCIARO, 2012). Além disso, a
resistência não é vista como algo racional que contribua à mudança e como um rótulo
atribuído pelos agentes para explicar os comportamentos dos receptores. Os agentes de
mudança contribuem para a resistência ao quebrarem acordos e falham em restabelecer a
confiança. A resistência depende do relacionamento entre receptores e agentes e pode
contribuir para a mudança por buscar soluções para uma determinada situação em evidência

38

(DENT; GOLDBERG, 1999; HERNANDEZ; CALDAS, 2001; FORD; FORD; D’AMELIO,
2008).
O desenvolvimento de mecanismos organizacionais efetivos se configura como
mecanismos utilizados pela empresa que possibilite tornar mais fácil e eficaz o processo de
mudança. Isto pode ser exemplificado com a criação de grupos de trabalhos com pessoas de
diferentes áreas, distribuição de responsabilidades, alinhamento de sistemas de benefícios e
recompensas com a capacidade de mudança, formação de comitês, intensificação no
compartilhamento de informações entre os setores. Logo, essas ações podem favorecer a
mudança (ANDREEVA; CHAIKA, 2006).
Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Teece e Winter (2007) entendem a
capacidade dinâmica como uma capacidade que a organização possui em criar, estender ou
mudar sua base de recursos deliberadamente. Consideram que o conceito da capacidade
dinâmica engloba a identificação de necessidades e/ou oportunidades de mudança, a
formulação de respostas apropriadas para essas necessidades e/ou oportunidades evidenciadas
juntamente com a configuração da trajetória dessas ações. Entretanto, salientam que nem
todas as capacidades dinâmicas contém esses três elementos. Logo, existem capacidades
dinâmicas que se voltam para objetivos distintos e acrescentam que as capacidades dinâmicas
aportam duas funções essenciais em relação à base de recursos da empresa. A primeira
consiste na busca, seleção e desenvolvimento de recursos. Já a segunda, diz respeito à
implantação destes recursos (ADNER; HELFAT, 2003; HELFAT; PETERAF, 2003, 2009;
HELFAT et al., 2007).
Wang e Ahmed (2007) conceituam a capacidade dinâmica como o comportamento
organizacional regularmente direcionado a integrar, reconfigurar, renovar e reinventar os
recursos e capacidades atribuindo importância no melhoramento e reconstrução das
capacidades essências em decorrência às mudanças ambientais com a finalidade de manter e
sustentar certa vantagem competitiva. A principal contribuição dos estudos de Wang e Ahmed
(2007) está no entendimento de que as capacidades dinâmicas não são meramente processos
como traz Eisenhardt e Martin (2000). Os autores defendem que as capacidades dinâmicas
integram algo que está inserido nos processos. Wang e Ahmed (2007) explicam que processos
considerados ‘habituais’, aqueles processos que não são associados com a capacidade
dinâmica podem ser codificados. Isso implica dizer que são suscetíveis de serem
compartilhados e transferidos com mais facilidade para as unidades da empresa ou entre
organizações. Assim sendo, não se caracterizam componentes que geram vantagem
competitiva (WANG; AHMED, 2007).
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No que diz respeito à capacidade dinâmica, Wang e Ahmed (2007) evidenciam a
capacidade que a empresa deve possuir em aplicar recursos de forma combinada e articular
tanto os processos de conhecimento explícito assim como os elementos tácitos para que se
desenvolva uma diferenciação que seja difícil de ser imitado ou copiado por organizações
concorrentes. Partindo da ideia que a capacidade dinâmica está embutida nos processos, na
ótica de Wang e Ahmed (2007) ela deve ser formada por três elementos que se caracterizam
como componentes da capacidade dinâmica, são eles: i) capacidade de adaptativa; ii)
capacidade de absorção; iii) capacidade de inovação.
A concepção da capacidade adaptativa de configura como a habilidade da organização
em perceber e investir capital em oportunidades que se desenham no mercado. De acordo com
Teece, Pisano e Shuen (1997) empresas que evidenciam níveis elevados de capacidade
adaptativa possuem capacidade dinâmica. Em conformidade com Teece et al., (1997), Wang e
Ahmed (2007) advogam que a capacidade adaptativa estimula a habilidade da empresa em se
adaptar no momento apropriado, mediante a flexibilização dos recursos e alinhamento dos
recursos e capacidades em relação às mudanças no ambiente.
Outra condição necessária para a existência da capacidade dinâmica é a presença da
capacidade de absorção. Wang e Ahmed (2007) entendem que a capacidade de absorção diz
respeito a habilidade da organização em identificar o valor de novos conhecimentos advindos
do ambiente externo, assimilá-los, transformá-los e aplica-los com finalidade comercial.
Porém, se deve levar em consideração que a habilidade de analisar e usar o conhecimento
externo acontece em razão do conhecimento a priori que a empresa possui (COHEN;
LEVINTHAL, 1990; ALAVI; LEIDNER, 2001; ZAHRA; GEORGE, 2002). Dessa forma, a
capacidade de absorção de uma empresa é um reflexo da trajetória que a empresa percorreu ao
longo do tempo.
Por fim, a capacidade inovativa também é considerada por Wang e Ahmed (2007)
como um componente da capacidade dinâmica. Os autores reforçam que essa capacidade está
ligada à habilidade da organização em elaborar novos produtos, processos e desenvolver
novos mercados mediante a orientação do alinhamento estratégico para comportamentos e
processos de inovação (DOUGHERTY, 1990; WANG; AHMED, 2007). Dosi (1998) salienta
que a natureza estratégica da capacidade de inovar implica que, de um lado, os esforços para
inovar são internos à empresa e, de outro lado, necessitam de informações de fontes externas.
Dessa forma, é possível dizer que a capacidade inovativa se estende além da capacidade
tecnológica por um vasto e complexo conjunto de fatores internos, externos e relacionais.
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Com o objetivo de estabelecer a relação entre esses três componentes e outras
variáveis da organização, Wang e Ahmed (2007) propuseram um modelo conceitual que pode
vir a ser aplicado em trabalhos empíricos. A Figura 5 demonstra o modelo dos autores.

Figura 5 - Modelo de pesquisa das capacidades dinâmicas
Fonte: Adaptado de Wang e Ahmed (2007).
O modelo de pesquisa de Wang e Ahmed (2007) traz três proposições teóricas. Na
relação entre o dinamismo do mercado e as capacidades dinâmicas, os autores propõem:
Proposição 1: o dinamismo do mercado é antecedente das capacidades dinâmicas da
organização. Em outras palavras, quanto mais dinâmico se apresenta o ambiente
mercadológico, mais forte será a orientação das organizações em apresentar capacidades
dinâmicas em circunstância das mudanças externas.
Na relação entre capacidades dinâmicas, estratégia da empresa e o desenvolvimento de
capacidades os autores desenvolvem:
Proposição 2: quanto mais capacidades dinâmicas uma organização apresenta, maior
será a possibilidade de desenvolver capacidades especificas no decorrer do tempo. Além
disso, a proposição leva em consideração que o desenvolvimento de capacidades especificas
deve ser determinada pela estratégia da organização.
Por fim, na relação entre capacidades dinâmicas, a estratégia da empresa, o
desenvolvimento de capacidades e o desempenho, os autores elaboraram:
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Proposição 3: as capacidades dinâmicas atuam como condutores de desempenho da
organização no longo prazo. Entretanto, a relação é indireta sendo mediada pelo
desenvolvimento de capacidades, que também é mediado pela estratégia da empresa.
Portanto, as capacidades dinâmicas tendem a promover um melhor desempenho quando as
capacidades específicas são configuradas tal que se alinhem com a opção estratégica da
empresa.
Wang e Ahmed (2007) deixam evidentes duas premissas essenciais para a construção
do modelo de pesquisa acerca das capacidades dinâmicas. A primeira premissa diz respeito à
construção das capacidades no decorrer de um período considerável de tempo. E, por isso, o
modelo pode não ser aplicado para organizações voltadas a planejamentos e orientações de
curto prazo. Já a segunda premissa contempla que o modelo adota que a evolução da
organização acontece de forma tradicional, mediante o acúmulo e melhoria dos recursos e
capacidades da empresa. Wang e Ahmed (2007) também advertem que mesmo que algumas
organizações utilizem estratégias de expansão com base em aquisições ou fusões, em prol de
obter recursos externamente em vez de criar internamente, o modelo desenvolvido pode não
ser tão válido para pesquisa.
Dosi, Falilo e Marengo (2008) contribuíram com o estudo desta temática apontando
que as heurísticas gerenciais e as ferramentas de diagnósticos compõem a estrutura das
capacidades dinâmicas. Afirmam que os processos organizacionais estabelecidos por meio de
estruturas específicas da empresa e pela ruptura ou distribuição de rotinas entre essas
estruturas, a posição da organização em relação à sua cadeia de valor e sua relação com
fornecedores e clientes, a capacidade de replicação de conjuntos de rotinas. Além disso,
possuir o controle do dilema entre buscar conhecimento fora da empresa e aumentar a
eficiência daquilo que a organização já prática, as trajetórias e os padrões de mudança
juntamente com a presença de estruturas cognitivas e níveis de aspiração compartilhados e
identificados pelos membros da organização são elementos que devem ser considerados na
análise da capacidade dinâmica.
Um dos últimos estudos de Teece (2009) acerca das capacidades dinâmicas destaca o
entendimento das capacidades organizacionais como processos organizacionais e gerenciais
ou padrões de prática contínua e de aprendizado. Nesse sentindo, o autor apresenta três
capacidades que alicerçam as capacidades dinâmicas: i) a capacidade de percepção do
contexto ambiental onde a organização opera; b) a capacidade de aproveitar oportunidades; c)
a capacidade de gerenciar ameaças e mudanças.
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A capacidade de percepção do contexto ambiental se configura como a capacidade que
a organização possui nos processos para coordenar atividades internas de pesquisa e
desenvolvimento, nos processos de exploração de fornecedores para acrescentar as práticas de
inovação da empresa, nos processos de exploração do desenvolvimento cientifico e
tecnologias exógenas e nos processos de identificação de segmentos de mercados potenciais
com a finalidade de transformar os hábitos dos clientes e promover inovações que despertem
o interesse dos clientes potenciais (ADNER; HELFAT, 2003; TEECE, 2009).
No que diz respeito a capacidade de aproveitar oportunidades Teece (2009) ressalta
que essa capacidade é constituída de quatro elementos: i) delineamento de soluções para os
clientes; ii) escolhas das fronteiras da empresa; iii) rotinas para seleção de protocolos de
tomada de decisões; iv) rotinas para desenvolver lealdade de comprometimento. O
delineamento de soluções para clientes engloba aspectos que se voltam à definição do modelo
de negócio da empresa, como o valor pode ser entregue para o cliente, elaboração de
mecanismos e de modos pelo qual o valor pode ser capturado, as tecnologias e peculiaridades
que devem ser implementadas no produto ou serviço, o modo como a tecnologia deve ser
articulada, a projeção da estrutura de receita e de custos e até mesmo o redesenho dessas
estratégias do negócio afim de estarem em conformidade com as necessidades dos clientes e a
percepção de segmentos de mercado a serem conquistados. Sobre as escolhas das fronteiras
da empresa, Teece (2009) ressalta que este elemento tem por finalidade buscar a configuração
de capacidades para gerenciar complementos e plataformas, delimitando o escopo de
abrangência das atividades e tarefas juntamente com as fronteiras da empresa.
No que diz respeito às rotinas para seleção de protocolos de tomada de decisões, Teece
(2009) revela que a presença de capacidades dinâmicas está diretamente relacionada às
decisões sobre como a organização aloca seus respectivos recursos. Isto posto, os processos
de tomada de decisão em empresas com estruturas hierárquicas ocorrem mediante processos
burocráticos. Logo, esses processos tendem a estabelecer compromissos e equilíbrio entre os
lados que englobam a decisão fazendo com que o processo decisório seja lento e estimulando
o status quo, gerando uma tendência oposta a inovação. Em outras palavras, quando
organizações vislumbram boas oportunidades se deve ter atenção com o fato de alocar o
capital corretamente para usufruir desse cenário e evitar erros que comprometam a médio e
longo prazo. Em contrapartida, o investimento maciço em vários tipos de projetos pode gerar
complicações para a organização uma vez que pode haver projetos que apresentem retornos
insignificantes. Por isso, a posição de Teece (2009) se faz presente na necessidade de que haja
um equilíbrio no portfólio de investimentos da empresa gerenciado por protocolos de tomada
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de decisão que selecionem corretamente os investimentos a serem concretizados. Por fim, o
último elemento desta capacidade de sustentação das capacidades dinâmicas são as rotinas
para desenvolver lealdade de comprometimento. Segundo Teece (2009) o desenvolvimento de
lealdade e comprometimento possibilita aumentar significativamente o desempenho da
organização e é considerado pelo autor como um elemento fundamental no modelo das
capacidades dinâmicas.
Acerca da capacidade de gerenciar ameaças e mudanças, Teece (2009) afirma que esta
capacidade é estabelecida mediante três elementos: i) descentralização e decomposição; ii)
coespecialização; iii) governança e gestão do conhecimento. Em relação ao elemento
descentralização e decomposição, Teece (2009) ressalta que todo sistema dispõe de
subsistemas que, até certo limite, são independentes ou interdependentes. Concomitantemente
a isso, é preciso compreender que a empresa não obterá a capacidade de atender às demandas
de seus clientes e adotar novos recursos tecnológicos com uma alta propensão a centralização
das decisões. Desta forma, enquanto que as empresas crescem, torna-se essencial que
aconteça um processo de descentralização a fim de evitar entraves no que diz respeito a
ausência de flexibilidade e capacidade de resposta. Por um outro ponto de vista, vale dizer que
a descentralização, aparentemente benéfica, pode incidir na capacidade da empresa em
realizar processos de integração. Teece (2009) trata essa dualidade simplesmente como uma
questão de equilíbrio, ou seja, à medida que as unidades da empresa necessitem de certo grau
de autonomia para tomar decisões rápidas, elas devem se manter vinculadas com a
organização para que os mecanismos de coordenação sejam executados.
O elemento descentralização e decomposição é tratado por Teece (2009) como ativos
coespecializados que pertencem a uma categoria peculiar de ativos complementares onde o
valor de um ativo é decorrente da sua utilização em conjunto com outros ativos específicos.
Portanto, a coespecialização possibilita que a utilização em conjunto dos ativos acentue o
valor desses ativos. Além disso, a coespecialização dos ativos são fontes necessárias para a
manutenção da vantagem competitiva, uma vez que não podem ser obtidas imediatamente
pelos competidores. Vale ressaltar, que a habilidade dos gestores em perceber, criar e usar
uma combinação especializada e coespecializada de ativos é considerada uma capacidade
dinâmica importante.
Finalmente, o elemento governança e gestão do conhecimento consiste em um sistema
de gestão juntamente com a estrutura de incentivos, considerados como um ponto essencial
quando os ativos intangíveis são críticos para o sucesso da empresa (HELFAT, 1997;
ADNER; HELFAT, 2003; TEECE, 2009; HELFAT; WINTER, 2011). Teece (2009) aponta

44

que a habilidade para compor e combinar ativos (incorporando os ativos em conhecimento) é
uma competência essencial. E o fato de ser ‘essencial’ demanda que a organização desenvolva
um modo de governança que englobe processo de combinação de conhecimento e experiência
adquiridos externamente, aprendizagem, transferência, compartilhamento e integração de
conhecimento. Nesse ponto, os processos de monitoramento e gerenciamento são
fundamentais para evitar problemas voltados a vazamento de informações, segredos de
propriedade intelectual, mal uso do conhecimento, etc. Por essa razão, a terceirização da
produção e a disseminação de empreendimentos em parceira (por exemplo as joint ventures)
se configuram como motivos para elaborar mecanismos de governança de transferência de
tecnologia e de propriedade intelectual (D’ESTE, 2002; ADNER; HELFAT, 2003;
WOICESHYN; DAELLENBACH, 2005; TEECE, 2009). Outro ponto que se deve levar em
consideração quando se aborda governança está relacionada com a habilidade da organização
em conseguir combinações adequadas de ativos que incluam a elaboração do modelo de
negócio apropriado assim como benefícios e incentivos para a compreensão, alinhamento e
resolução de aspectos de agência. A Figura 6 sintetiza as capacidades e seus respectivos
componentes que formam a capacidade dinâmica.

Figura 6 - Componentes e capacidades que alicerçam a capacidade dinâmica
Fonte: o autor (2014) com base em Teece (2009).
Com certa similaridade em comparação à definição de Teece (2009), em Mckelvie e
Davidsson (2009) encontra-se uma conceituação de capacidades dinâmicas como sendo um
feixe de outras capacidades. Para esses autores a capacidade dinâmica é composta da
capacidade de geração de ideias, da capacidade de desenvolvimento de novos produtos e
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serviços que apresentem algum grau de inovação tanto em quantidade quanto em qualidade
superior em comparação aos concorrentes, a capacidade de criação de rupturas de modo a
criar o dinamismo no mercado em que a organização está inserida e, por fim, a capacidade de
criação de novos processos superiores em relação aos competidores.

2.1.1. Definição de capacidades dinâmicas a ser adotada
A discussão acerca da capacidade dinâmica realizadas neste referencial teórico, até
este ponto, evidenciou os principais conceitos sobre esta temática junto com os autores mais
citados. Contudo, para efeito da definição conceitual desta pesquisa, torna-se necessário
adotar uma ou mais definições especificas sobre capacidades dinâmicas. Portanto, para o
desenvolvimento desta tese duas definições foram alicerces e conduziram a interpretação da
análise dos dados. A primeira definição é a de Eisenhardt e Martin (2002), onde os autores
entendem que a capacidade dinâmica é:
“The firm’s processes that use resources - specifically the processes to
integrate, reconfigure, gain and release resources - to match and even create
market change. Dynamic capabilities thus are the organizational and
strategic routines by which firms achieve new resource configurations as
markets emerge, collide, split, evolve, and die” (EISENHARDT; MARTIN,
2000 p. 1107).
“Os processos da empresa que utilizam recursos - especificamente os
processos para integrar, reconfigurar, ganhar e entregar recursos - para
corresponder e até mesmo criar mudanças de mercado. Capacidades
dinâmicas, portanto, são as rotinas organizacionais e estratégicas por onde as
empresas alcançam novas configurações de recursos à medida que os
mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem e morrem" (Tradução de
Eisenhardt e Martin, 2000 p. 1107).

Vale ressaltar que a definição de capacidades dinâmicas apresentada pelos autores
incorpora aspectos das definições dadas por outros autores. Por exemplo, Kogut e Zander
(1992) usam o termo "combinative capabilities” com a finalidade de descrever os processos
organizacionais em que as organizações sintetizam e adquirem recursos de conhecimento para
desenvolver novas aplicações desses recursos. Ainda se apropriam de Henderson e Cockburn
(1994) que utilizam o termo " architectural competence” e Amit e Schoemaker (1993) com o
termo “capabilities”.
Após adotar essa definição que norteou a construção desta pesquisa, verificou-se que o
termo rotina é evidenciado. Nessa definição, Eisenhardt e Martin (2000) trazem uma nova
alternativa de investigar o fenômeno capacidade dinâmica afirmando que a capacidade
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dinâmica está embutida nas rotinas organizacionais da empresa. Isto posto, o próximo item
deste referencial teórico tem por objetivo discutir os principais aspectos pertinentes as rotinas
organizacionais.

2.2. Rotinas organizacionais: uma contextualização da economia evolucionária e de
teorias antecedentes
Nelson e Winter (1982) tiveram como objetivo desenvolver uma abordagem
evolucionária das capacidades e do comportamento das empresas em ambientes
mercadológicos. Os autores afirmam que a perspectiva presente na abordagem evolucionária
pode ser utilizada para analisar diversos fenômenos vinculados às mudanças econômicas,
como por exemplo, mudanças nos fatores de produção, nas condições de demanda, etc. Uma
das considerações presente no trabalho seminal de Nelson e Winter (1982) se volta às regras
de tomada de decisão pelas empresas como um conceito operacional na abordagem
evolucionária. Com isso, os autores desconsideram a noção de maximização de
comportamento (conceito este presente na linha econômica ortodoxa) como uma alternativa
de explicação para as regras de tomada de decisão. Em outras palavras, os autores
desconsideram os elementos do modelo de maximização, ou seja, a função do objetivo global,
o conjunto de possibilidades para a escolha e a racionalidade das ações das organizações
como uma escolha baseada na maximização. Assim, para Nelson e Winter (2002) as normas
de decisão estariam do ponto de vista conceitual próximas das técnicas de produção.
É nesse cenário que Nelson e Winter (1982) cunham o termo ‘rotina’ para definir
todos os padrões uniformes e estimados de comportamento da empresa. Dessa maneira, a
palavra ‘rotina’ é aplicada para rotinas específicas com características técnicas presentes nos
processos produtivos, de pedidos de compra de itens de estoque, de processos de demissão e
contratação de pessoas, para estimular a produção de bens de consumo em função do aumento
da demanda, etc. Concomitantemente a isso, o conceito engloba políticas de investimentos,
investimentos em ações publicitárias, pesquisa e desenvolvimento, investimentos em negócios
internacionais e estratégias que se atentem a diversificação de produtos. Os autores fazem
uma analogia das rotinas com os ‘genes’ (corrente evolucionária da biologia), isso porque elas
se apresentam como um atributo contínuo da organização determinando o provável
comportamento, mesmo que este comportamento sofra influências do ambiente. Ainda na
comparação com corrente biológica, Nelson e Winter (1982) apontam que as rotinas são
hereditárias, ou seja, elas podem ser transferidas para um novo ‘organismo’ oriundo de um
organismo inicial. Desse modo, os autores exemplificam com a construção de uma fábrica
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nova justificando que suas operações seguem os procedimentos das outras fábricas já
existentes da organização. Outro ponto convergente com a corrente evolucionária da biologia
é o fato das rotinas serem elementos de seleção. Em outras palavras, as organizações
(organismos) com determinadas rotinas podem possuir um desempenho mais eficiente em
relação aos demais concorrentes aumentando sua relevância no setor (população) no decorrer
do tempo. Também advertem que há partes do comportamento das empresas que não são
caracterizados como rotinas, no que diz respeito ao senso comum de uso desse termo. Além
disso, identificaram que diversas ações de tomada de decisão em negócios significativos para
as organizações não são rotineiras, ou seja, não acontecem com frequência. Porém, vale
ressaltar que nas organizações as decisões não são idênticas e aplicadas para diferentes
situações. Logo, os autores entendem que o ponto chave dessa abordagem teórica é o fato de
que boa parte das ações que são previstas e frequentes no comportamento da empresa pode ser
categorizado com uma rotina.
Assim sendo, Nelson e Winter (1982) categorizam três tipos de rotinas. A primeira se
atenta à realização de atividades nos estoques das fábricas, nos equipamentos, nos fatores
produtivos e nos demais componentes que não podem ser mudados em um curto espaço de
tempo O segundo tipo de rotina destina-se ao aumento ou redução paulatina de capital nos
fatores de produção. E o terceiro tipo de rotina se destina à mudança das características da
operação das empresas. Esse tipo rotina se faz presente em departamentos de pesquisa de
mercado ou P&D. Mesmo que a empresa não possua esses departamentos, a organização deve
ter pessoas que se atentem em avaliar o que a empresa vem realizando e os motivos para
executar determinado comportamento, considerando a reflexão e até mesmo a realização de
mudanças radicais. Ainda, no tocante a esse último tipo de rotina, o processo de busca é
orientado por regras, onde evidenciam-se a presença de uma hierarquia de normas para o
processo de decisão que incluem procedimentos no modo de produção incidindo diretamente
em transformações nas técnicas utilizadas no processo produtivo dos bens.
Feitas essas considerações, a corrente evolucionária da teoria econômica emerge como
uma alternativa à corrente econômica ortodoxa e sua principal finalidade consiste em entender
o modo de funcionamento e as transformações dos sistemas econômicos por meio das análises
setoriais. No que tange ao desenvolvimento desta abordagem, Nelson e Winter (1982)
elencam outras abordagem teóricas que vão além da corrente econômica ortodoxa, que são
anteriores a abordagem evolucionária, mas que revelam similaridades com a própria.
Uma das abordagens teóricas citadas por Nelson e Winter (1982) é o gerencialismo.
Os autores relatam que esta abordagem tece críticas à corrente econômica ortodoxa no que diz
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respeito a representação dos determinantes para os processos de decisão estratégica nos
negócios. Ainda nesta abordagem gerencialista, os autores relatam que os objetivos
pretendidos pelas empresas são mais genéricos do que exclusivamente a obtenção de lucro.
Pesquisadores dessa corrente avaliaram os processos por onde os acionistas e/ou o mercado de
capitais possuem dificuldades em administrar a busca dos objetivos da gerência. Nelson e
Winter (1982) fazem referência a Jensen e Meckling (1976), pesquisadores cujo trabalho se
tornou alicerce para a teoria da agência. Jensen e Meckling (1976) iniciam o debate
divergindo da visão ortodoxa no que concerne a função de produção e da percepção de que as
abordagens teóricas existentes na época não se preocupavam em como conciliar um equilíbrio
entre os objetivos individuais conflitante dentro da empresa. Deste modo, para desenvolver a
teoria estes autores usaram os conceitos de custos de agência e de direitos de propriedade,
pois perceberam que a delimitação dos direitos de propriedade individuais contempla a
divisão de custos e retroalimentação entre os membros da organização. Nesse caso, como a
delimitação depende de contrato, Jensen e Meckling (1976) consideram que o comportamento
dos membros sofre influência pelo modo como o contrato é elaborado.
A definição da relação de agência como sendo um contrato por onde um ou mais
sujeitos empregam outros (relação chefe-agente) para os representar na execução de serviços
específicos envolve delegação de autoridade para o processo decisório do agente. Jensen e
Meckling (1976) entendem que os dois lados procuram maximização e, por isso, nem sempre
o agente tende a se comportar com base nos interesses dos chefes. Em sentido contrário
também não é possível afirmar que as decisões serão tomadas a custo zero, dado que existem
custos voltados monitoramento e controle. Portanto, nesta abordagem os autores levam em
consideração a presença de custos de agência e desenvolvem uma teoria de estrutura de
propriedade corporativa que abrange as compensações disponibilizadas para o gerente, como
por exemplo títulos de propriedade, ações, etc juntamente com os aspectos de débito (do
ponto de vista interno e externo) da organização. Nesse sentido, o foco da organização é
promover o alinhamento de comportamento junto aos objetivos dos agentes, além disso
também envolve uma séria de estímulos concedidos pela organização para à alocação de
direitos de propriedade. Nelson e Winter (1982) refletem que a teoria da agência apresenta as
relações entre os arranjos contratuais feitos internamente, como por exemplo os sistemas de
remuneração e padrões de comportamento dos agentes que podem incidir na execução das
rotinas da empresa.
Outra abordagem teórica considerada por Nelson e Winter (1982) é o behaviorismo.
Tomando como partida o estudo de Simon (1947), onde faz considerações sobre a
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racionalidade limitada do ser humano. Simon (1947) defende que os problemas existentes no
mundo e que demandam tomada de decisão apresentam um grau de complexidade elevado
para serem entendidos em sua plenitude. Dessa forma, as empresas não conseguem obter
comportamentos de maximização em relação a um cenário que englobe todas as alternativas
de soluções possíveis. Logo, devido a circunstância da racionalidade limitada, as ações são
guiadas por normas de tomada de decisão parcialmente simplórias. Essas normas não podem
ser entendidas como complexas e nem mesmo vislumbradas como alternativas significativas
visto que refletem processos de decisão que abordam os custos voltados a obtenção de
informações. Nessa linha, as empresas tomam decisões que são tidas apenas como razoáveis
para solucionar aquele problema emergente em função de que raramente elas possuem uma
função de objetivo global perfeitamente configurada. Isso se dá devido aos sujeitos não
conseguirem elaborar com convicção a reflexão entre as suas respectivas fontes de satisfação
e de utilidade, ou também devido as empresas serem arquitetadas por coalizões de pessoas
que tomam decisões com interesses distintos, o que torna-se um empecilho para a elaboração
de uma função de harmonia interna da empresa (CYERT; MARCH, 1963; NELSON;
WINTER, 1982).
Nelson e Winter (1982) fazem referência às abordagens organizacionais e estratégicas
em razão de levarem em consideração o desenvolvimento de relações entre crescimento e a
lucratividade das empresas e os aspectos estruturais. Os autores destacam a obra de Penrose
(1959), que estabelece relações entre o crescimento da empresa, a estrutura organizacional e a
natureza da função gerencial. Verifica-se também que o trabalho de Penrose (1959) demonstra
similaridade com a corrente teórica de custos de transação, desenvolvida por Coase (1937).
Assim sendo, propõe-se o debate sobre os motivos para a existência das empresas em razão da
eficiência de como as empresas lidam com o mercado. Coase (1937) defende a presença de
custos de transação oriundos das movimentações realizadas no mercado e, portanto, os custos
de procura de informações sobre fornecedores, qualidade dos produtos, preço, monitoramento
de comportamento dos parceiros nas transações fazem parte dessas movimentações. Coase
(1937) também ressalta que dependendo da situação, os custos podem aumentar drasticamente
chegando ao ponto de impossibilitar a transação.
Entretanto, Coase (1937) apresenta suas críticas a corrente da economia ortodoxa no
que diz respeito a visão de uma única função de produção, dado que recebe insumos e gera
bens. Dessa forma, conceitua a empresa (firma) como um conjunto de contratos que regem as
transações internas e externas da empresa. Portanto, a empresa tem como finalidade principal
buscar reduzir custos de transação em relação às transações que ocorrem no mercado. Para
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atingir esses objetivos é necessário a composição de uma empresa junto a concessão de
autoridade a um sujeito empreendedor que gerencie internamente tarefas e transações. Coase
(1937) destaca que a condição para entender o limite da empresa é avaliado em função do
custo de coordenação interna a transação de uma tarefa seja inferior ao custo de realizar a
transação no mercado.
Ainda no que tange a abordagem de contratos, destaca-se Williamson (1991) que
avança na em relação aos estudos de Coase (1937) incluindo dois pressupostos
comportamentais para os agentes, no caso a racionalidade limitada e o oportunismo. Sobre a
racionalidade limitada, este conceito busca entender a falta de capacidade dos agentes em
assimilar e processar todas informações e futuras possibilidades no decorrer das transações,
ou seja, essa falta de capacidade acaba resultando em contratos incompletos ou mal
formulados. Acerca do conceito de oportunismo, destaca-se a investigação dos próprios
interesses quando se estabelece parcerias nas transações (WILLIAMSON, 1991). No
desenvolvimento da teoria, a transação é considerada como unidade de análise presente nas
dimensões de incerteza, especificidade dos ativos e frequência. Outro ponto que deve ser
levado em consideração é a escolha da estrutura de governança para a realização das
transações em função de serem determinadas pela procura da maximização dos custos de
transação. Desse modo, surgem algumas alternativas para a realização das transações, como é
o caso das transações via mercado, os contratos de longo prazo (formas híbridas) ou a
integração vertical. Isso pode ter impactos positivos para as organizações em razão da
potencial redução dos custos de transação.
Ao vincular a abordagem de custos de transação com a proposta de Nelson e Winter
(1982) sobre rotinas percebe-se um forte relacionamento quando se aborda a especificidade
dos ativos humanos, que são visualizadas nas capacidades dos sujeitos da empresa e são
efetivadas mediante a execução de rotinas voltadas a transações coordenadas por estruturas
híbridas. Em uma tentativa de comparar a evolução da corrente de economia de custos de
transação com a abordagem das capacidades (competências), Williamson (1991) propõe que
esta última carece ainda atravessar uma trilha no que diz respeito a operacionalização dos
construtos, especialmente o conceito de rotinas, apontado pelo autor como um postulante a
ocupar o lugar de unidade de análise em pesquisas de natureza empírica. Isto posto, o próximo
item desta seção discute as principais definições e as resultantes do estudo das rotinas
organizacionais.
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2.2.1. Definições e resultantes das rotinas nas organizações
A discussão sobre capacidades dinâmicas na seção anterior evidenciam que vários
pesquisadores consideram rotinas e processos organizacionais como componentes intrínsecos
vinculados à existência de capacidades dinâmicas (EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE,
2009). Nesse sentido, a necessidade de se investigar rotinas está relacionada com o fato de
que elas são componentes essenciais da compreensão de como as empresas expandem suas
atividades, como elas as modificam e como as capacidades podem ser executadas,
compartilhadas e acumuladas. Desta forma, uma das principais finalidades que envolvem o
estudo das rotinas organizacionais consiste em elucidar o comportamento da empresa quando
lida com situações de mudança (COHEN; BURKHART; DOSI; EGIDI; MARENGO;
WARGLIEN; WINTER, 1996; BECKER, 2005; BECKER; LAZARIC, 2009). Feldman e
Rafaeli (2002) ressaltam que as rotinas organizacionais são apontadas como uma
característica da empresa que possibilita obter em equilíbrio entre adaptação e estabilidade.
Portanto, do ponto de vista teórico, as rotinas podem ser visualizadas como componentes que
permitem estimular a estabilidade na operação das organizações como também estimular a
adaptação (FELDMAN; RAFAELI, 2002; FELDMAN; PENTLAND, 2003; BECKER;
LAZARIC; NELSON; WINTER, 2005; SALVATO; RERUP, 2011).
Hodgson e Knudsen (2004) entendem que as rotinas oferecem uma coleção de
habilidades e capacidades rodeadas de relações parcialmente estruturada entre sujeitos. Deste
modo, a rotina é regular, pode ser prevista no comportamento da organização e constitui uma
parte essencial para avaliar as diferenças de desempenho entre as empresas (KNOTT;
MCKELVEY, 1999; DOSI; NELSON; WINTER, 2000; HODGSON, 2009). Nelson e Winter
(2005) entendem que o conceito de rotina é importante para o estudo das organizações em
decorrência de no campo da economia evolucionária as rotinas serem visualizadas como
unidades de análise. Os autores reforçam seus argumentos afirmando que é a partir das rotinas
que as organizações se comprometem em fornecer bens e serviços que se sustentam ao longo
do tempo.
Becker, Salvatore e Zirpoli (2005) defendem que o estudo das rotinas possibilita
entender como ocorrem e emergem as variações, de que modo seleção do ambiente ocorre e
como o que foi escolhido pelo ambiente é transferido para o próximo período. Em
conformidade com Becker (2004), Nelson e Winter (2005) assumem que as rotinas são
hereditárias, ou seja, o que será desenvolvido e criado em futuro breve tende a ter a presença
de diversos elementos do que foi desenvolvido nos dias atuais. O fato de algumas rotinas
serem mais eficazes em relação a outras é um critério que está presente no processo de
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seleção ambiental. Portanto, o status parcial das melhores rotinas aumenta no decorrer do
tempo deixando-as mais atraentes do que outras rotinas com menor grau de sucesso.
Pentland, Haerem e Hillison (2010) discutem as rotinas em dois níveis. Um desses
níveis consiste em uma dimensão geradora que é latente e não pode ser facilmente observada,
e o outro nível se configura como uma dimensão superficial que pode ou não ser de natureza
operacional. Esta distinção conceitual entre estas dimensões se faz necessária para explicar o
conjunto de fenômenos que são identificados nas rotinas como, por exemplo, a capacidade
existente nas rotinas que resultam em diferentes desempenhos (PENTLAND; RUETER,
1994; COHEN et al., 1996; EGIDI; NARDUZZO, 1997; FELDMAN; PENTLAND, 2003;
BECKER, 2005; KIDD, 2006; HODGSON, 2009).
Segundo Becker (2004) as rotinas provocam as seguintes resultantes nas empresas
(Figura 7): i) coordenação e controle; ii) trégua (reflexão de objetivos dos sujeitos envolvidos
na rotina); iii) economia de recursos cognitivos; iv) armazenamento de conhecimento; v)
estabilidade; vi) redução de incerteza.

Figura 7 - Esquema conceitual dos resultantes das rotinas
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
As rotinas estão inseridas em um contexto marcado por interações, relações sociais e
conflitos. As organizações são constituídas por pessoas diferentes e com objetivos e interesses
distintos. Dessa forma, os mecanismos de coordenação e controle são necessários como guias
na busca de caminhos para os objetivos da empresa. No que concerne aos mecanismos de
coordenação e controle, as rotinas oferecem estrutura, sequência e uniformidade para as ações
das organizações tendo um efeito de coordenação (DOSI; NELSON; WINTER, 2000;
BECKER; KNUDSEN, 2005). Além disso, constituem um conjunto de ferramentas que
auxiliam o gerenciamento em períodos de crise permitindo que a empresa possua coerência
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em suas ações. Por serem parâmetros para a coordenação das organizações, as rotinas criam
expectativas acerca de comportamentos futuros possibilitando previsões para à ação dos
indivíduos. Além disso, elas definem um conjunto de práticas que as empresas podem
monitorar e conduzem a seleção e interpretação de conhecimentos advindos de fontes
distintas (SIMON, 1947; NELSON; WINTER, 1982; COHEN; BACDAYAN, 1994;
DIONYSIOU; TSOUKAS, 2012).
Grant (1996) aponta que as rotinas coordenam as atividades, uma vez que ofertam
direcionamentos para ações interdependentes e sequenciais. Nesse sentido, a coordenação
pode se transformar em controle, uma vez que um comportamento rotineiro tende a ser mais
fácil de monitorar em relação aqueles que não são. Logo, à medida em que um
comportamento é padronizado, mais fácil de ser comparado e controlado (CYERT; MARCH,
1963; LANGLOIS, 1992; BECKER, 2004).
Nas operações da organização, torna-se necessário desenvolver mecanismos de
controle do comportamento dos sujeitos. Hodgson (2009) salienta para a importância de se
elaborar normas que restrinjam o comportamento. Além disso, a ausência de controle
oportuniza que as normas e leis sejam infringidas. Becker (2005) afirma que o conjunto de
mecanismos pode se transformar em rotinas. Vale ressaltar que esses mecanismos podem ser
elaborados de forma deliberada (configuradas passo a passo pelos sujeitos da empresa) como
também impostas por meio de decisões top down (PENTLAND; FELDMAN, 2005; FELIN;
FOSS, 2009; AIME; JOHNSON; RIDGE; HILL, 2010; MILLER; PENTLAND; CHOI,
2012). Em uma visão econômica, as rotinas podem ser aplicadas como um instrumento de
substituição de contratos e também atuando como mecanismos de governança nas empresas
(LANGLOIS; ROBERTSON, 1995).
Voltando-se a reflexão dos sujeitos envolvidos nas rotinas, as práticas diárias são
limitadas em função das habilidades, hábitos, valores e objetivos. Dessa forma, os sujeitos
interpretam e compreendem a realidade de forma única, oriundo da própria trajetória de vida,
das experiência, dos modelos mentais e do nível educacional obtido (MEZIROW, 1998).
Logo, os indivíduos apresentam distâncias de cognição entre si (SIMON, 1997;
NOOTEBOOM; GILSING, 2002). Contudo, os sujeitos envolvidos com as rotinas pertinentes
devem interagir na empresa. Por conseguinte, existe a probabilidade de potenciais conflitos
dos mais diversos tipos. Contudo, as rotinas ao construírem referenciais para as práticas dos
indivíduos, reduzem esse potencial. Sendo assim, para confrontar este tipo de situação,
Nelson e Winter (1982) assumem que as rotinas propiciam períodos de ‘tréguas’. De outro
modo, as rotinas são protagonistas no que tange a mediação de questões vinculadas à disputa
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de poder e conflitos nas empresas. Nesse caso, em função delas serem configuradas em
situações específicas estão constantemente reforçando o contexto, mantendo a continuidade e
a longevidade das relações e prevendo comportamentos desejados pela organização
(NELSON; WINTER, 1982; PENTLAND, 2003; PENTLAND; FELDMAN; BECKER; LIU,
2012).
A economia de recursos cognitivos é uma resultante das rotinas. Logo, se configura
como um repositório de conhecimentos acumulados pelas organizações ao longo do tempo
permitindo que aquilo que foi absorvido seja executado de modo automático. Isto posto, os
sujeitos moderam a utilização de recursos cognitivos conduzindo-os a novos aprendizados e
busca de conhecimentos. Dessa maneira, emancipam recursos cognitivos com a finalidade de
que os gestores possam estar apenas preocupados com os aspectos não rotineiros permitindo
economizar esforços mentais e preservando recursos voltados à capacidade de decisão e
processamento de informações (SIMON, 1977; EGIDI; NARDUZZO, 1997; BECKER, 2004;
BECKER; KNUDSEN, 2005).
Assim como as rotinas auxiliam na economia de recursos cognitivos, Nelson e Winter
(1982) ressaltam que elas também são utilizadas como dispositivos de memória da
organização se apresentando como ponto central de acumulação de conhecimento (LEVITT;
MARCH, 1988). Com base nessa interpretação, entende-se que o conhecimento é absorvido,
estocado, aplicado, transferido e, modificado (FELDMAN; PENTLAND, 2003; BECKER,
2005; FELIN; FOSS; HEIMERIKS; MADSEN 2012).
Pentland et al., (2012) afirmam que as rotinas originam linguagem e padrões comuns
que favorece à organização criar, compartilhar, analisar e aplicar o conhecimento. Em razão
disso, as rotinas representam um elo fundamental para o entendimento dos processos de
aprendizagem organizacional, principalmente, no que diz respeito à codificação do
conhecimento tácito (NONAKA, 1994; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000). À vista
disso, evidencia-se que as rotinas estocam a experiência da empresa com a finalidade de em
algum momento reutilizar estas soluções bem-sucedidas (NELSON; WINTER, 1982;
LEVITT; MARCH, 1988; TEECE; PISANO, 1994; COHEN; BACDAYAN, 1994; ZOLLO;
WINTER, 2002).
A estabilidade nas organizações é oriunda de diversos fatores, como por exemplo, da
carência da empresa em absorver recursos decorrentes dos caminhos já percorridos. Alguns
pesquisadores vinculam a estabilidade das rotinas à necessidade prática de redução de custos
como também à obrigação em aprender, em adaptação ao novo e ao desenvolvimento de
mecanismos que criem condições de aprimoramento (LANGLOIS; ROBERTSON, 1995).

55

Nelson e Winter (1982) e Foss (1997) destacam que a estabilidade das rotinas resultam em
especialização, coerência, redução de conflitos e coordenação, principalmente se
considerarem que a transferência de rotinas aconteça em uma situação bem específica.
Por fim, a redução de incerteza é uma resultante das rotinas organizacionais. Ela pode
ser ocasionada por suas situações: i) previsão imperfeita; ii) incapacidade humana de
solucionar problemas complexos. Ao se deparar com um cenário de incerteza, a organização
lida com um conjunto de decisões Alchian (1950). Em Dosi e Egidi (1991) a incerteza não
está apenas vinculada a ausência de informação, mas também à insuficiência de recursos
cognitivos (knowledge incompleteness). Os autores se assemelham à proposta de Alchian
(1950) conceituando dois tipos de incerteza. Uma, denominada de substantiva, está
relacionada à ausência de conhecimento sobre acontecimentos futuros. A outra, denominada
de incerteza de procedimentos é voltada para ausência de capacidades na solução de
problemas. Dosi e Egidi (1991) e Becker e Knudsen (2005) advertem que em situações com
forte grau de incerteza substantiva, os sujeitos tendem a se deparar com incerteza de
procedimentos. O Quadro 1 apresenta a síntese das resultantes das rotinas.

Quadro 1 - Resultantes das rotinas
Resultantes
Mecanismos de coordenação e
controle
Trégua
Economia de recursos cognitivos
Armazenamento de conhecimento
Estabilidade
Redução de incerteza

Síntese
Orienta as tarefas da organização e atuam como ferramentas que
ajudam na gestão de períodos de crise.
Modera aspectos voltados a conflitos de interesse, disputa de poder e
asseguram o fluxo das atividades.
Algumas práticas se automatizam e os sujeitos reduzem em recursos
cognitivos com o objetivo de adquirir outros aprendizados.
Rotinas funcionam como memória da empresa. Desenvolve-se uma
linguagem e padrões comuns. Estocagem de conhecimento tácito.
Rotinas são recorrentes e a estabilidade auxilia no desempenho das
atividades.
Sujeitos se comportam de modo adaptativo e com base em tentativa e
erro procuram soluções adequadas.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Becker (2004).

2.2.2. Características das rotinas
Cohen e Bacdayan (1994) e Felin e Foss (2005) acreditam que ainda não existe
unanimidade na conceituação das rotinas organizacionais e apontam a existência de certas
dificuldades para sua análise levando a pouco avanço na tentativa de uma compreensão sobre
o que são rotinas. Dessa forma, tendo como pretensão estruturar um debate acerca da
discussão conceitual das rotinas, Becker (2004) evidencia uma séria de características
pertinentes as rotinas organizacionais: i) padrões; ii) natureza coletiva; iii) caráter repetitivo;
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iv) natureza processual; v) não deliberada; vi) dependência da trajetória; vii) estabilidade; viii)
dinamismo; iv) dependência do contexto; x) funcionam como ‘gatilhos’.
Em relação ao padrão, Becker (2004) ressalta que existem quatro terminologias
distintas na teoria que compõem a rotina, são eles: ação, atividade, comportamento e
interação. Acerca da palavra ‘ação’, ela apresenta similaridade em termos de definição com a
palavra ‘atividade’. O comportamento se caracteriza como uma dimensão subjacente a ação,
onde a principal distinção consiste em que a ‘ação’ é passível de observação enquanto que o
‘comportamento’ não. Ainda sobre o comportamento, vale dizer que ele se configura como a
resposta a um determinado estímulo. Em contrapartida, a interação pode ser entendida como
uma dimensão subjacente à ação, à medida que se volta a participação de vários sujeitos.
Becker (2004) ressalta que o termo ‘interação’ está vinculado à diferença entre o nível
individual e o coletivo. Contudo, é importante ressaltar que a terminologia ‘rotina’ se dirige
aos padrões de natureza coletiva de tarefas recorrentes. Logo, Hodgson (2009) salienta a
distinção entre hábitos que são considerados padrões de natureza individual de uma tarefa.
Ademais, a compreensão de rotina como um padrão costumeiro de ações e tarefas podem ser
caracterizados como padrões cognitivos. Assim sendo, na característica padrão podemos
interpretar que a rotina é visualizada como regra.
Acerca da natureza coletiva, Nelson e Winter (1982) e Feldman e Pentland (2003)
fazem referência às rotinas como um fenômeno coletivo e endossam que elas podem estar
alocadas no espaço ou distribuída na empresa. Vale considerar que se englobarmos os
sujeitos, de diferentes unidades da organização, que configuram as rotinas a interação
possibilita conectar esses sujeitos de maneira que a rotina seja executada. Nesse sentido, Dosi,
Nelson e Winter (2000) apontam que existe consonância sobre as rotinas organizacionais
serem visualizadas e pesquisadas como um fenômeno coletivo e não individual. Feldman e
Rafaeli (2002) fazem uma analogia das rotinas com dançarinos justificando que aqueles
sujeitos que fazem parte da execução de uma determinada rotina devem se adequar aos
demais sujeitos. Portanto, a característica de interdependência não é restringida somente às
ações imediatas dos sujeitos, mas as etapas de cada rotina estão inseridas em um cenário de
complexidade e altamente interdependente (FELDMAN; RAFAELI, 2002).
Em relação ao caráter repetitivo, Cohen et al., (1996) afirmam que a estabilidade das
rotinas é proveniente do processo de repetição. Dosi, Nelson e Winter (2000) corroboram com
o Cohen et al., (1996) reforçando que as rotinas são caracterizadas pela habilidade dos
sujeitos em repetir suas ações de forma idêntica ou parecida, sem apresentar muitas
modificações. Diversas pesquisas empíricas confirmam que essa é uma importante
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característica das rotinas (PENTLAND; RUETER, 1994; COHEN; BACDAYAN, 1994;
EGIDI; NARDUZZO, 1997; KNOTT; MCKELVEY, 1999; COSTELLO, 2000; BECKER;
SALVATORE; ZIRPOLI, 2005).
Quanto a natureza processual, Becker (2004) entende que uma rotina pode ser vista
semelhante a um processo, em função de apresentar características processuais voltadas: a)
demanda de tempo para atingir resultados significantes; b) passíveis de declínio; c) passíveis
de atraso; d) manifestam períodos de recuperação; e) demandam tempo para serem
assimiladas; f) passíveis de serem transformadas de modo incremental ou radical; g)
caracterizam-se por frequência de repetições; h) o tempo de existência da rotina (idade)
influencia no desempenho de sua execução; i) demandam aperfeiçoamento para se manterem
válidas e em estado de execução.
No que se refere a não deliberação da rotina, ela está relacionada à perspectiva da
execução da rotina advinda de uma realização deliberada ou proposital, onde argumenta-se
que, em várias organizações, as rotinas podem sofrer modificações e serem expostas a
variações. Dessa forma, as rotinas se apresentam como automáticas, pois para serem
executadas não é necessário se fazer um processo de reflexão. Assim sendo, os sujeitos as
executam sem nenhum grau de consciência. Nesse caso, os sujeitos envolvidos com as rotinas
apresentam um comportamento quase inconsciente impossibilitando a articulação com
qualquer outra parte integrante da equipe (PENTLAND; RUETER, 1994; COHEN;
BACDAYAN, 1994; BETSCH; FIEDLER; BRINKMANN, 1998; DOSI; NELSON;
WINTER, 2000; BECKER, 2005; MILLER; PENTLAND; CHOI, 2012).
Acerca da dependência da trajetória (path depedence), Becker (2002) e Dosi, Teece e
Winter (1992) afirmam que as rotinas são formadas no passado. Contudo, sua evolução será
função de como elas se originaram. Becker (2004) ressalta que a ausência de conhecimento
nos motivos das opções por certos caminhos no passado implica entender as dificuldades que
a rotina costumava resolver. O que se pode interpretar é que as rotinas são o reflexo do
conteúdo de uma mudança (seja ela radical, incremental, revolucionária, etc) em si e não o
passado que as desenvolveu. Deste modo, a reelaboração do cenário se transforma em um
problema e torna-se dependente da memória dos sujeitos que participaram da rotina
(LEVITT; MARCH, 1988; COHEN; BACDAYAN, 1994; BECKER; LAZARIC, 2009;
HODGSON, 2009; PENTLAND; HÆREM; HILLISON, 2011).
As rotinas são compreendidas como uma coleção de diversos padrões que se aplicam
em diversos cenários. Desta forma, não apenas a ação é estável como também a resposta dada
a uma situação específica ou aos componentes presentes nestes padrões. A estabilidade é
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proveniente da necessidade da organização em aprender e assimilar recursos que se voltem as
escolhas pertinentes ao planejamento das ações organizacionais (PENTLAND; RUETER,
1994; FOSS, 1997; NELSON; WINTER, 2002; SAKA-HELMHOUT, 2010; IANNACCI;
HATZARAS, 2012).
De maneira oposta à estabilidade, as rotinas serem dinâmicas implicam que elas
mudam de acordo com as experiências. Para Feldman e Pentland (2003) e Levitt e March
(1988) isso pode ocorrer por meio de um processo de tentativa e erro ou por um processo de
busca colocado em prática pela empresa. Outro ponto a ser considerado é o fato de que
existem rotinas para vários níveis da empresa, apresentando características distintas. Em
conformidade com o que revela Nelson e Winter (1982), as rotinas podem ser aplicadas desde
o nível operacional até o nível estratégico da empresa. Porém, haverá certas implicações no
que diz respeito à tomada de decisão. Dependendo do nível ele pode ser mais ou menos
consciente. Pentland, Haerem e Hillison (2011) afirmam que a rotina não pode ser vista de
modo uniforme. Feldman (2000) acrescenta que as mudanças nas normas operacionais
padrões podem divergir em função de que em alguns casos mudam-se com maior intensidade
e frequência, enquanto que em outras situações a mudança ocorre mais vagarosamente. A
existência de rotinas mais automáticas e estabilizadas podem estar vinculadas às atividades
operacionais, assim como existe a possibilidade de haver rotinas mais dinâmicas vinculadas à
busca e seleção (NELSON; WINTER, 1982). Feldman (2000) atenta que as rotinas geram
conexões entre os sujeitos com os objetivos da organização. Portanto, elas agregam tanto para
estabilidade quanto para o dinamismo, considerando que os objetivos e metas da organização
estão passíveis a transformações.
As rotinas estão presentes na empresa e em sua estrutura, e por isso, se caracterizam
como dependentes desse contexto. O contexto é um fator relevante pois demanda a
necessidade das rotinas serem executadas por meio de habilidades de compreensão do
cenário, assim como das normas estabelecidas (NELSON; WINTER, 1982). Becker (2004)
ressalta que dependendo das habilidades dos sujeitos participantes do contexto, as rotinas
serão executadas de um modo específico, o que implica em distintos modos de replicação.
Além disso o autor considera que a inércia, o processo de busca da rotina desejada, as
particularidades históricas, o aprendizado, as interações presentes, o ambiente físico e os
fatores do ambiente estão relacionados com a dependência do contexto.
As rotinas agem como ‘gatilhos’ pelo fato que elas podem instigar outras rotinas.
Nelson e Winter (1982) afirmam que o “modo de se fazer as coisas” levam a resultados
significativos. Nestas situações, as rotinas são instigadas sem que ocorra um processo de
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reflexão. A pesquisas empíricas estabelecem uma relação entre o acionamento automático e a
falta de estudos por novos padrões. Nessas situações, podem haver deficiências e, portanto, as
rotinas estimulam ou são estimuladas por outros padrões inadequados (BECKER, 2004). O
Quadro 2 apresenta a síntese das características das rotinas.

Quadro 2 - Características das rotinas organizacionais
Características
Padrões
Natureza coletiva
Caráter repetitivo
Natureza processual
Não deliberada
Dependência da trajetória
Estabilidade
Dinamismo
Dependência do contexto
Funcionam como ‘gatilhos’

Síntese
Padrões são compostos pela ação, atividade, comportamento e interação.
Em sentido coletivo (rotina), no sentido individual (hábito)
Rotinas estão espalhadas pela empresa e não exclusivo de ações individuais
dependendo de uma colaboração doS membros envolvidos com as rotinas.
Rotinas são caracterizadas pela capacidade de um sujeito repetir uma ação
de modo similar ao que já foi executado.
Rotinas são compostas por um conjunto interdependente de ações.
Apresentam características de processos.
Rotinas são automatizadas. Para serem executadas não precisam de
reflexão.
As rotinas dependem dos caminhos escolhidos pela organização ao longo do
tempo.
Rotinas são padrões que permitem gerar especializações, redução de
conflitos e coerência nas práticas.
Rotinas são dinâmicas voltando-se as necessidades da organização em se
adaptar as situações no ambiente interno e externo.
Rotinas dependem da estrutura organizacional e de das relações com o
ambiente.
Estimulam e são estimuladas por outras rotinas.

Fonte: Adaptado de Becker (2004).
2.2.3. Diferença entre processos e rotinas
Com o objetivo de se obter clareza na compreensão das rotinas, se faz necessário tratar
da diferença existente entre os termos ‘rotinas’ e ‘processos’. Isso porque, essas palavras são
utilizadas constantemente de modo impreciso. Apesar de ‘aparentemente’ existir certa
semelhança, a literatura revela que ainda não se tem concordância entre os pesquisadores
dessa temática no que diz respeito a processo poder ser considerado sinônimo de rotina e viceversa.
Um processo pode ser conceituado como a forma pelo qual uma operação é executada
seguindo normas, metodologias e técnicas específicas desenvolvendo uma sequência de
etapas. Já a rotina é conceituada como um caminho que fora percorrido e tem sua trilha
conhecida. Por isso, as rotinas são entendidas como uma sucessão de ações e procedimentos
que são visualizados na prática do dia-a-dia. Por entendimento, essas conceituações nos fazem
presumir que o processo é uma dimensão onde a rotina está inserida e se constrói. Em outras
palavras, se um processo não vem a ser repetido, a rotina não será criada (HOLANDA
FERREIRA, 1975).
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Outra proposta de diferenciação entre rotinas e processos está presente no trabalho de
Feldman e Pentland (2003). Esses autores entendem que as rotinas possuem duas dimensões
essenciais: i) dimensão ostensiva; ii) dimensão performática. A dimensão ostensiva diz
respeito à formalização da rotina no modelo de manuais, políticas da empresa, procedimentos,
sistemas de monitoramento, incentivos da estrutura organizacional, acesso a informações,
acesso ao conhecimento organizacional, descrição de atividades e outros artefatos. Nesse
caso, observa-se a noção de processos. Em outras palavras, o foco do aspecto ostensivo indica
o caráter institucional da rotina. Portanto, entende-se que quanto maior o nível de
formalização, maior tende a ser a facilidade de controle e redução do nível de consciência
para o sujeito no momento que executa a rotina. No que tange a dimensão performática, os
autores afirmam que é a forma concreta de execução da rotina. A ênfase na dimensão
performática permite a identificação da variação e adaptação das rotinas mediante a
intervenção do sujeito, em decorrência de estímulos não previstos do ambiente (FELDMAN;
PENTLAND, 2003; BECKER; KNUDSEN, 2005; KIDD, 2006; SALVATO; RERUP, 2011).
Logo, é possível testar empiricamente a presença do comportamento consciente do sujeito.
Vale reforçar que as rotinas organizacionais podem ser estimuladas ou bloqueadas por
diversos artefatos. A Figura 8 sintetiza a relação entre dimensão performática e ostensiva.

Figura 8 - Dimensão ostensiva e performática
Fonte: Adaptado de Feldman e Pentland (2003).
É importante reforçar que a dimensão ostensiva e performática podem diferenciar-se
entre si. Feldman e Pentland (2003) entendem que é quase impossível que a dimensão
ostensiva descreva na prática a realidade, os fatos e até mesmo as particularidades com
preciso detalhamento do cenário onde a rotina é executada. Em relação à dimensão
performática, vale dizer que existe a dependência do sujeito na execução da rotina juntamente
com o desenho do cenário que se apresenta para ele. Dessa forma, Becker (2004) considera
que as rotinas não reproduzidas e seguidas literalmente. Becker e Lazaric (2009) reforçam que
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os sujeitos envolvidos na execução das rotinas possuem a chance de escolher se desejam ou
não seguir os padrões e normas estabelecidas. Nesse caso, estamos na dimensão ostensiva.
Posto isso, em determinadas situações uma rotina pode acontecer por meio de um
comportamento inconsciente e em outras situações contemplar comportamentos e atitudes
deliberadas para adaptação de criação de outros modos de execução dessas rotinas vigentes
(FELDMAN, 2000; FELDMAN; RAFAELI, 2002; BECKER; LAZARIC; NELSON;
WINTER, 2005; HODGSON, 2009; IANNACCI; HATZARAS, 2012).
Gonçalves (2000) entende que processos e rotinas estão sobrepostos e os conceitua
como qualquer trabalho que seja recorrente, afete algum aspecto da capabilidade da empresa
(organizational capability), possa ser executado de diversas formas com resultados diferentes
no que diz respeito à contribuição que pode gerar com relação a custo, valor, serviço e
qualidade. Além disso, deve envolver a coordenação de esforços para a sua realização.
Segundo Gonçalves (2000), a definição de processo pela descrição da transformação de inputs
em outputs de valor não é suficiente para sustentar este assunto. Logo, um processo típico
envolve as etapas de endpoints, transformações, feedback e repetibilidade. As transformações
geradas em rotinas e processos podem ser físicas, de localização e de elementos não tangíveis.
Destaca-se também a regularidade do padrão de interação entre os sujeitos da organização
levando à criação de um modelo pautado em regras e comportamentos considerados
necessários para a estabilidade e das atitudes de determinados indivíduos e grupos nas
organizações.
Em Gerard (2009), verifica-se um ponto de vista diferente em relação a Feldman e
Pentland (2003). Estes últimos entendem que a dimensão performática e ostensiva estão
relacionadas e buscam compreender o mesmo fenômeno, ou seja, rotinas e processos são o
mesmo conceito. Já, para Gerard (2009) as rotinas e os processos são entidades diferentes,
porém, apresentam relacionamento entre si. Os processos comportam as capacidades
pertinentes para converter ‘entradas’ em resultados concretos e estimados. Assim sendo, os
processos abarcam aspectos voltados a tecnologia, ferramentas, políticas, procedimentos,
metodologias, práticas e especificações. Em contrapartida, Gerard (2009) assume que as
rotinas são conceituadas como arquétipos de comportamento de caráter repetitivo onde unem
sujeitos de um cenário existente e, portanto, pode ser entendida como parte do processo.
De acordo com Gerard (2009), o processo é algo macro que proporciona a estrutura de
trabalho e das atividades a serem realizadas. Já a rotina é algo micro e retrata a
operacionalização dessa estrutura de trabalho e atividades. Gerard (2009) entende que as
rotinas são comportamentos que foram assimilados e podem ser arquitetados em conjunto
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com o processo de trabalho como também podem surgir de modo emancipado conforme os
sujeitos descubram modos mais eficientes de executar suas respectivas atividades. Desse
modo, na medida que as rotinas surgem as organizações procuram acompanhar as
transformações significativas agregando-as na estrutura existente. Para representar essa
proposta de distinção entre rotinas e processos, a Figura 9 traz o esquema de Gerard (2009).

Figura 9 - Distinção entre processos e rotinas
Fonte: Adaptado de Gerard (2009).
Em relação ao objetivo de pesquisa desta tese, existe a necessidade de compreender a
capacidade das empresas distribuidoras em se adequar de modo dinâmico ao contexto das
operações de distribuição de combustíveis de modo a serem competitivas. Para isso
pressupomos que se tem a necessidade de haver processos e rotinas, livremente do caso de
serem constituintes ou de serem entidades distintas. Mesmo existindo diferentes perspectivas
acerca da conceituação do que venha a ser rotina e processo, foi avaliado que o conceito de
rotina é preponderante para a compreensão da abordagem das capacidades dinâmicas. Vale
destacar que para efeito do estudo das capacidades dinâmicas, o fato de adotar o
posicionamento teórico que os processos e rotinas são entidades distintas, conforme defende
Gerard (2009), não tem relevância. O interesse da abordagem das capacidades dinâmicas está
em investigar as metas rotinas, ou seja, rotinas que estejam relacionadas com as atividades
básicas voltadas a operação da organização. Assim, este tipo de rotina se caracteriza pelo
armazenamento de conhecimento e são gerenciadas em função das ações da empresa
considerando o estado atual de recursos, estoques, equipamentos e fatores de produção. A
literatura denomina esse tipo de rotina como ‘rotinas operacionais’, tema este que será
discutido no próximo tópico.

2.2.4. Tipologia das rotinas
As rotinas apresentam tipologias. Nelson e Winter (1982) apontam a existência de três
tipos: i) rotinas operacionais; ii) rotinas de investimento; iii) rotinas de busca. Acerca das
operacionais, entende-se que são as rotinas voltadas as tarefas básicas essenciais às operações
da empresa. As rotinas operacionais estão inseridas na produção de bens e/ou serviços, como
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também é tida como a forma mais importante de estocar conhecimento da empresa
(NELSON; WINTER, 1982). Os autores ainda reforçam que as rotinas operacionais estão
presentes no comportamento de curto prazo da empresa, fomentando todas as atividades e
tarefas que a empresa executa a qualquer momento levando em consideração sua situação de
recursos, equipamentos, tecnologias de produção, que não conseguem serem alterados em um
curto prazo.
Voltando-se para as rotinas de investimento, Nelson e Winter (1982) conceituam como
aquelas voltadas em alocar o capital da organização. Elas estão relacionadas com o aumento
ou diminuição do estoque do capital da organização em um longo prazo e são rotinas
essências para manutenção dos níveis de lucratividade da empresa. Outro ponto importante
acerca das rotinas de investimentos é o direcionamento do capital em novos produtos, novas
instalações, em compras de tecnologias e equipamentos, na contratação de pessoas, na
aquisição de matérias primas, na aquisição de outras organizações e na melhoria de processos
permitindo que a empresa adquira um certo nível de competividade que resulte no aumento de
seus lucros a médio e longo prazo (NELSON; WINTER, 2005).
As rotinas de busca estão presentes em uma série de atividades e tarefas da empresa
voltadas com a avaliação das rotinas vigentes. Além disso, elas podem ocasionar
modificações ou substituições das rotinas correntes já que seu objetivo principal é ‘buscar’
soluções para dificuldades encontradas pela organização. Ressalta-se a existência de uma
hierarquia da normas de decisão, formada por procedimentos de alta ordem (nível elevado)
que atuam na transformação das normas na baixa ordem (nível inferior) (NELSON;
WINTER, 1982; BINGHAM; EISENHARDT; FURR, 2007).
Bingham, Eisenhardt e Furr (2007) afirmam que as rotinas de busca ou heurística são
normas informais e estruturadas disponíveis para diversos membros da organização que estão
centradas em dois tipos. O primeiro é voltado para a heurística de baixa ordem, que estão
relacionadas com a seleção de oportunidades e regras de execução. A segunda, (heurística de
alta ordem) estão associadas com sequências, sincronização e prioridade de várias
oportunidades. Ainda segundo Bingham, Eisenhardt e Furr (2007), as rotinas de busca
(denominada também como heurísticas) estão presentes na essência das capacidades das
organizações. Dessa forma, os componentes da organização precisam compartilhar e propiciar
incisivamente suas respectivas experiências em rotinas de busca com a finalidade de
possibilitar a captura de oportunidades para aprimorar e desenvolver as capacidades da
empresa. Além disso, a experiência não é uma condição suficiente para gerar capacidades. Em
outras palavras, as capacidades de uma organização se alicerçam de forma explícita em
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estruturas heurísticas e não, exclusivamente, apoiada no conhecimento tácito ganho pelo
acúmulo de experiência (NELSON; WINTER, 1982; BINGHAM; EISENHARDT; FURR,
2007).
Para Bingham, Eisenhardt e Furr (2007) o surgimento de rotinas de busca eficientes
necessita de um envolvimento cognitivo firme de maneira a criar uma memória sólida para a
empresa. Portanto, é necessário que o processo de formulação de rotinas de busca seja
alicerçado na maturidade no processo de codificação do conhecimento, ou seja, no processo
de documentar as rotinas e o conhecimento envolvido acerca delas. Dessa forma, a
explanação de Bingham, Eisenhardt e Furr (2007) coincide com a argumentação de Zollo e
Winter (2002) que entende que a aquisição do conhecimento depende da codificação por meio
de mecanismos que possibilitem armazenar e recuperar informações juntamente com a
capacidade de absortiva em retê-lo e aplicá-lo.
Gerard (2009) também propõe uma tipologia de análise das rotinas organizacionais em
quatro tipos: i) rotinas de seleção; ii) rotinas de trabalho; iii) rotinas de diagnóstico; iv) meta
rotinas. As rotinas de seleção são utilizadas como gatilhos que estimulam outras rotinas. No
que concerne as rotinas de trabalho, o autor as conceitua como sendo rotinas utilizadas na
execução de atividades ou trabalhos específicos. As rotinas de diagnóstico são utilizadas para
avaliar potenciais problemas como também identificar potencias soluções. Esses tipos de
rotinas são evidenciadas de dois modos, aos quais o autor denomina de rotinas de correção
padrão e novas rotinas de correção. Sobre as rotinas de correção padrão, elas são definidas
como a alternativa de soluções aos problemas evidenciados. As novas rotinas de correção se
preocupam com a busca, a identificação e a aplicabilidade das soluções encontradas para os
problemas latentes. Por fim, as metas rotinas, são conceituadas como um processo reflexivo
que deve existir com a finalidade de transformação de processos e rotinas vigentes.
As quatro tipologias proposta por Gerard (2009) se ajustam a definição de rotinas
organizacionais, trazidas por Nelson e Winter (1982), visto que em todos os quatro tipos
percebe-se a preocupação com o estímulo e avaliação do que se está sendo feito. Além disso,
ainda que Gerard (2011) não mencione em seus estudos sobre utilização das rotinas como
meio para investigação das capacidades dinâmicas, o autor faz menção aos conceitos dessas
rotinas como geradoras de capacidades para as organizações, isso porque se referem àquelas
rotinas dedicadas à busca e seleção de novos procedimentos que permitem às empresas
melhorarem o desempenho (ZOLLO; WINTER, 2002).
Nesse sentido, as rotinas operacionais configuram-se como um elo entre os padrões
estabelecidos nas organizações com à necessidade de renovação demandada pela dinâmica

65

dos negócios. À medida que as empresas aprendem a “lógica do jogo”, os gestores conseguem
moldar algumas expectativas sobre padrões de comportamento. O papel dessas rotinas é
garantir a sobrevivência das empresas em ambientes dinâmicos, adaptando seu conhecimento
e práticas. Portanto, o tipo de rotina a ser considerado nesta tese são as rotinas operacionais
visto que as distribuidoras de combustíveis avaliam constantemente as rotinas correntes, de
modo a sempre implantarem melhorias para promoverem um melhor atendimento aos postos
revendedores.

2.3. Origens e conceituações da capacidade de absorção do conhecimento
Lane, Koka e Pathak (2006) salientam que o conceito acerca da capacidade de
absorção vem sendo considerado como uma das abordagens mais relevantes que emergiu na
literatura de estratégia voltada ao conhecimento organizacional nos últimos anos. Esse
conceito pode ser percebido como uma capacidade que uma organização (inserida em uma
determinada economia) possui para aproveitar e absorver a informação advinda do ambiente
externo, assim como os recursos disponíveis (TU; VONDEREMBSE; RAGU-NATHAN;
SHARKEY, 2006).
Nesse sentido a capacidade de absorção pode ser entendida como a possibilidade em
se transformar um novo conhecimento em algo útil mediante processos de avaliação, como
por exemplo, identificação e seleção de informações consideradas valiosas. Processos
voltados à assimilação, visualizados na transformação do conhecimento em um novo
conhecimento útil. E por fim a aplicação, que se refere exclusivamente à utilização do
conhecimento (CADIZ; SAWYER; GRIFFITH, 2009).
A conceituação da capacidade de absorção teve seus alicerces a área de economia,
debatido, em primeiro plano, no cenário de desenvolvimento econômico, de investimentos
estrangeiro focando em como os países emergentes absorvem recursos advindos de outras
nações. Adler (1965) aponta que a ideia central dessa discussão era pautada em entender se a
capacidade de absorção de países emergentes era maior do que os recursos que eram
disponibilizados para eles podendo ter consequências na formatação e ampliação de
programas de auxílio externo. As discussões sobre esta temática são oriundas dos anos de
1960 tendo como maior expoente Adler (1965) ressaltado a necessidade de se averiguar as
premissas atrás do entendimento sobre capacidade de absorção, com o intuito de compreender
sua aplicação na política de países emergentes e das principais fontes nacionais e
internacionais de recursos disponibilizados para esses países, como para debater os fatores
que instituem os limites da capacidade de absorção. Portanto, nesse cenário, a capacidade de
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absorção é entendida como uma capacidade que uma nação possui para utilizar e absorver
recursos e investimentos advindos de fontes externas (ADLER, 1965; TU et al., 2006;
MUROVEC; PRODAN, 2009).
Vale ressaltar que alguns estudos sobre a capacidade de absorção são considerados
pioneiros principalmente por cunhar esta terminologia, destacam-se os trabalhos de Mallakh e
Kadhim (1977) e o artigo de Yousefi e Joy (1982) publicados pela “Rivista Internazionale di
Scienze Economiche e Commerciali, além do paper de Kedia e Bhagat (1988) acerca de
transferência de tecnologia entre nações. Esses trabalhos corroboram com os estudos
propostos por Adler (1965) e também apresentam como atributos comuns examinar o
conceito de capacidade de absorção na área de economia enfatizando sua aplicabilidade em
um cenário de desenvolvimento econômico de nações e na absorção destas por recursos
externos. Além disso, percebe-se esses trabalhos têm como nível de análise os aspectos
macroeconômicos.
Nos anos de 1990 foi publicado um dos principais trabalhos sobre o tema capacidade
de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Esses autores buscaram adaptar as premissas
envolvendo o conceito, cujo nascedouro foi na macroeconomia, para o ambiente das
organizações e o nível de análise passaria a ser as organizações empresariais. Nessa
reconceituação, Cohen e Levinthal (1990) definem a capacidade de absorção como a
capacidade de uma organização reconhecer o valor de uma nova informação externa,
assimilá-la e aplicá-la com finalidade comercial. Contudo, vale ressaltar que a premissa dessa
abordagem está presente na necessidade da organização em adquirir um conhecimento prévio
voltado à assimilação e uso (exploitation) dos novos conhecimentos. Por essa razão, a
capacidade de absorção de uma empresa depende particularmente da capacidade de absorção
dos sujeitos que a constituem.
No trabalho publicado por Cohen e Levinthal (1990), eles se referenciam em outro
artigo publicado em 1989. Nesse artigo, segue-se uma corrente voltada para a aprendizagem
organizacional e ressaltam a necessidade das empresas identificar, assimilar e aplicarem o
conhecimento externo. Por conseguinte, os autores trazem uma reflexão acerca do
conhecimento externo apontando que ele é importante para geração de inovação, juntamente
com a capacidade que a organização ao longo do tempo adquire para produzir novos
conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1989).
Outro trabalho pioneiro no tema capacidade de absorção que data do início dos anos
de 1990 é o estudo desenvolvido por Moussa e Schware (1992). O objetivo central deste
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estudo era enfatizar a capacidade de absorção de tecnologias por um país examinado como
agências de governo africanas conseguem absorver tecnologias de informação.
Em Mowery e Oxley (1995) é possível verificar a posição desses pesquisadores que
consideram as organizações sensíveis às características do ambiente de aprendizagem que
atuam, assim como, o vínculo que existe entre a capacidade de absorção e uma variedade de
habilidades que se traduzem na necessidade de lidar com os elementos tácitos dos processos
de transferências de conhecimento e com a necessidade frequente para mudar processos de
tecnologias para uso da organização.
Lane e Lubatkin (1998) contribuem para o entendimento da capacidade de absorção
trazendo a noção de capacidade de absorção relativa. Dessa forma, propuseram uma
reformatação desse construto no nível das organizações delimitando-o para uma
aprendizagem nas díades. Em outras palavras, consideram o nível interorganizações tomando
como referência que a capacidade de uma empresa aprender com outra empresa é
concomitantemente definida pelo conjunto de particularidades vinculadas a cada organização.
Na mesma vertente de Cohen e Levinthal (1990), Lane e Lubatkin (1998) entendem que a
capacidade de absorção é uma ‘capacidade’ que as organizações possuem para reconhecer e
capturar valor de conhecimentos externos, em assimilá-lo e dar fins comerciais aos próprios.
No fim dos anos 1990, Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) elaboraram um
modelo agregado de coevolução da capacidade de absorção baseando-se na concepção da
path dependence (dependência do caminho) e do ambiente em que o conhecimento se
encontrava. Argumentam que a capacidade de absorção, de acordo com a definição proposta
por Cohen e Levinthal (1989, 1990) é função do ambiente que a empresa concorre e a forma
como a organização o maneja. De outro modo, se o ambiente muda, a organização precisa
reagir a esta mudança. Contudo, caso a reação não for efetiva, a organização precisará adotar
ou implementar outra estratégia. Por isso, após essas considerações os autores definem a
capacidade de absorção como a ‘capacidade’ que abrange a avaliação, aquisição, integração e
utilização comercial de um novo conhecimento externo.
Em uma tentativa de aprimorar o conceito de capacidade de absorção, estudado
inicialmente por Cohen e Levinthal (1989, 1990), que consideram três variáveis de estudo
(aquisição, assimilação e exploitation2), Zahra e George (2002) promovem um aprimoramento
no conceito da capacidade de absorção incorporando uma outra dimensão denominada de
‘transformação’. Os autores configuram essa dimensão como sendo um conjunto de rotinas e
O termo exploitation nesse trabalho foi traduzido como ‘explotação’ mediante definições de Popadiuk (2007,
2012).
2
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processos organizacionais por onde as organizações adquirem, assimilam, transformam e
aplicam (exploit). Esta nova conceituação apresenta duas características que contribuíram para
o avanço da definição das capacidades absortivas. A primeira consiste em apontar que a
capacidade de absorção é visualizada como uma capacidade dinâmica alocada nas rotinas e
processos da organização e possibilitando analisar variáveis, tais como níveis de estoques e
fluxos de uma empresa e relacioná-las com a criação de vantagem competitiva sustentável. A
segunda característica sugere que as quatro etapas (aquisição, assimilação, transformação e
explotação) presentes nessa definição são componentes da capacidade de absorção, tem sua
natureza combinatória e são interdependentes.
De acordo com Zahra e George (2002) é possível compreender a capacidade de
absorção de uma organização como uma capacidade dinâmica que possibilita a organização
desenvolver e agregar conhecimento suficiente para gerar outras capacidades organizacionais.
Isto posto, podemos entender que a capacidade dinâmica de uma organização também é
moldada pela capacidade de absorção potencial em suas dimensões potencial e realizada. Na
dimensão potencial encontram-se as capacidades de aquisição e assimilação do conhecimento
e na dimensão potencial estão presentes as capacidades transformação e explotação do
conhecimento (ZAHRA; GEORGE, 2002).
Tomando como referência o conceito proposto por Zahra e George (2002), outros
estudos similares na primeira década dos anos 2000 também foram desenvolvidos. Por
exemplo, Malhotra, Gosain e Sawy (2005) que entendem a capacidade de absorção como um
conjunto de rotinas e processos pertinentes a organização por onde as organizações adquirem,
assimilam, transformam e explotam o conhecimento visando gerar capacidades dinâmicas. Os
autores também atentam para o fato de que o compartilhamento dos conhecimentos nas
relações interorganizações, se executado eficientemente, pode promover uma melhor
capacidade de absorção com os elos da cadeia de suprimentos. O trabalho de Matusik e
Heeley (2005) avaliou que a capacidade de absorção pode ser efetiva por meio das relações da
organização com o ambiente externo, de fatores estruturais, das rotinas de conhecimentos
como fonte de criação de valor e da absorção de habilidades individuais. Para esses autores,
esses três elementos possibilitam determinar se a organização pode absorver de maneira
eficaz e assimilar os conhecimentos provenientes do ambiente externo.
Lichtenthaler (2008) pautou sua pesquisa na capacidade relativa de absorção de
conhecimento por meio da retenção além das fronteiras da organização dialogando com outras
abordagens teóricas que permeiam a discussão da capacidade de absorção como
aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e capacidades dinâmicas. O estudo da
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capacidade relativa de absorção contribuiu para explicar diferenças entre empresas no que diz
respeito ao gap de conhecimento existente e sua resultante na estratégia, na formação de
alianças estratégicas, na adoção a inovação aberta, nas estratégias de captura de conhecimento
além das fronteiras da organização e os impactos no desempenho.
Já Khoja e Maranville (2010) consideram que tudo na empresa advém da cultura.
Logo, esses autores direcionaram a pesquisa na análise da relação entre cultura e a capacidade
de absorção. Os achados desse estudo reforçam a influência de valores e das práticas culturais
incidentes na capacidade de absorção. Reiteram também o significado do conceito capacidade
de absorção e entendem que para as empresas obterem vantagens competitivas sustentáveis é
preciso intensificar a busca por conhecimentos e gerar capacidades para adquirir e assimilar
os conhecimentos externos.
Como o conceito ‘capacidade de absorção’ cresceu exponencialmente em número de
publicações nos principais periódicos em Administração na primeira década dos anos 2000
advindos, principalmente, da proposta de reconceituação de Zahra e George (2002) a este
conceito no nível organizacional realizado inicialmente por Cohen e Levinthal (1989, 1990),
no Quadro 3 são apresentadas algumas definições conceituais da capacidade de absorção, o
contexto

de

estudo

e

os

respectivos

autores.
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Quadro 3 - Visão geral dos principais estudos da capacidade de absorção
Definições Conceituais
Capacidade de uma nação usar e absorver recursos e investimentos externos
Capacidade de identificar, assimilar e explotar o conhecimento do ambiente.
Capacidade da empresa em identificar o valor de uma nova informação externa,
assimilá-la e aplicá-la com finalidade comercial.
Capacidade de uma empresa aprender com outra organização mediante
aprendizagem de díade (com o parceiro que mantém relações comerciais da
cadeia de suprimentos).
Capacidade que envolve a avaliação, aquisição, integração e aplicação com
finalidade comercial de um conhecimento novo oriundo do ambiente externo.

Conjunto de rotinas e processos organizacionais por onde as empresas adquirem,
assimilam, transformam e aplicam o conhecimento para gerar capacidade
dinâmica.

Fonte: o autor (2016).

Contexto de Estudo
No cenário de desenvolvimento econômico e investimentos de capital estrangeiro.
Foco concentra-se na macroeconômica.
Definição modificada e aplicada para pesquisas no contexto das organizações.
Conceito reinterpretado como representação de um aprendizado single-loop.
O conceito é alicerçado nas dimensões: i) a capacidade de reconhecer e valorizar
o conhecimento externo; ii) a capacidade de assimilar novo conhecimento
externo, e iii) a capacidade de comercializar novo conhecimento externo.
O conceito é criado em um modelo integrado da coevolução de uma capacidade
de absorção, da dependência do caminho e do ambiente de conhecimento.
Propõem uma nova conceituação do construto como sendo uma capacidade
dinâmica a organização, que consiste na capacidade de absorção potencial e na
capacidade de absorção realizada.
Explora como os antecedentes organizacionais incidem na capacidade de
absorção potencial e realizada;
Baseando-se nos trabalhos de Cohen e Levinthal (1990), operacionalizam as três
dimensões da capacidade de absorção focando em um processo relacionado com
aprendizagem. A unidade de análise é a organização.
Revisitaram o trabalho de Zahra e George (2002) incorporando a primeira
dimensão do desenvolvimento teórico de Cohen e Levinthal (1990)
(reconhecimento do valor), inseriram a assimilação na dimensão transformação e
discutem aspectos de poder.
A mensuração da capacidade de absorção foi no nível de grupo focado em um
contexto de comunidades de práticas. Os autores analisaram três dimensões: i)
avaliação; ii) assimilação; iii) explotação.
Operacionalizam o construto a partir das suas dimensões (potencial e realizada)
propostas por Zahra e George (2002).
O objetivo desta pesquisa foi desvendar as relações entre as características de
conhecimento, capacidades de absorção da empresa e os resultados da inovação
em pequenas e médias empresas chinesas.
Para mensurar a capacidade relativa de absorção, os autores utilizaram o
conhecimento que é compartilhado por meio das rotinas organizacionais e o
overlapping das bases de conhecimento.

Autores
Adler (1965)
Cohen e Levinthal
(1989)
Cohen e Levinthal
(1990)
Lane e
Lubatkin
(1998)
Van Den Bosch et
al. (1999)
Zahra e George
(2002)
Jansen; Van Den
Bosch; Volberda
(2005)
Lane, Koka e
Pathak (2006)
Todorova e
Durisin
(2007)
Cadiz, Sawyer e
Griffith (2009)
Flatten et al.
(2011)
Wang; Han
(2011)
Nagati e
Rebolledo (2012)
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Mesmo existindo alguns direcionamentos congruentes e antagônicos para o estudo da
capacidade de absorção. Esta tese se restringirá ao modelo elaborado por Zahra e George
(2002), em função de que outras pesquisas que abordam esse conceito serem apenas variantes
de um modelo conceitual já preexistente nos trabalhos desses autores juntamente com o
trabalho seminal de Cohen e Levinthal (1989, 1990).

2.3.1. Unidades de análise da capacidade de absorção
Nos estudos acerca da capacidade de absorção é possível observar diversos níveis de
análise, tais como: i) nível macroeconômico; ii) nível intraorganizacional; iii) nível
interorganizacional; iv) nível organizacional; v) nível individual.
No nível macroeconômico encontram-se diversos estudos que tem por objetivo
investigar a capacidade de absorção de uma nação, país ou de uma determinada região, de um
setor, de indústrias, etc. Aqui destacam-se os trabalhos de (ADLER, 1965; MALLAKH;
KADHIM, 1977; MOWERY; OXLEY, 1995; HARVEY; SKELCHER; SPENCER; JAS;
WALSHE, 2010). No que concerne ao nível de análise intraorganizacional o foco de estudo
está concentrado na capacidade de absorção de unidades organizacionais ou subsidiárias
(TSAI, 2001; FROST; ZHOU, 2005), em grupos de pessoas (CADIZ; SAWYER; GRIFFITH,
2009), em transferência de conhecimento entre departamentos de organizações, onde são
visualizados

como

subconjuntos

que

englobam

uma

organização

(GUPTA;

GOVINDARAJAN, 2000).
Acerca do nível interorganizacional, se considera a importância das relações de
colaboração entre empresas e, portanto, trabalhos que possuem esse nível de análise se voltam
a investigar como as organizações absorvem conhecimentos de uma outra organização em
diferentes cenários, tendo como exemplo, processos de aquisições, fusões e alianças
estratégicas (LANE; LUBATKIN, 1998; LANE; SALK; LYLES, 2001; MALHOTRA;
GOSAIN; SAWY, 2005; SCHILDT; KEIL; MAULA, 2012). Jiménez-Barrionuevo, GarcíaMorales e Molina (2011) ressaltam que este tipo de unidade de análise tem recebido pouca
atenção dos pesquisadores em comparação com os níveis intraorganizacional e
organizacional.
Jiménez-Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011) alegam que o nível de análise
organizacional é caracterizado por ter um alto desenvolvimento de pesquisa e estudos acerca
da capacidade de absorção. Além disso é considerado um dos níveis mais importantes para se
compreender as bases conceituais da capacidade de absorção do conhecimento pelas
organizações, dado que a aprendizagem é um fenômeno que se estende além do nível
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individual e somente é institucionalizada quando no nível organizacional (PAWLOWSKY,
2001). Os principais estudos com esse foco buscam analisar a organização como um todo
evitando englobar no escopo da pesquisa análise de unidades de negócio (nível
intraorganizacional) e fusões, aquisições e alianças (nível interorganizacional). Podemos citar
algumas pesquisas de destaque que abordam essa unidade de análise, como exemplos de
trabalhos sobressaem-se Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999); Zahra e George (2002),
Lee, Liang e Liu (2010); Delmas Hoffmann e Kuss (2011); Fernhaber e Patel (2012). Por fim,
ressalta-se para a importância de pesquisas no nível dos indivíduos como antecedentes
fundamentais da capacidade de absorção do conhecimento para as organizações (CHOU,
2005; VINDING, 2006).
O Quadro 4 apresenta uma síntese das unidades de análise da capacidade de absorção
com os seus respectivos prismas.

Quadro 4 - Unidades de análise da capacidade da absorção
Unidades de Análise
Macroeconômico
Intraorganizacional

Interorganizacional

Organizacional

Individual

Foco de Pesquisa
Análise da capacidade de absorção de
países, indústrias, setores, etc.
Análise da capacidade de absorção de
grupos, departamentos e unidades de
negócios.
Análise de como uma organização
absorve conhecimentos de outra
organização.
Análise da capacidade de absorção
das organizações de um modo geral.
Análise da capacidade de absorção de
indivíduos.

Referências
Adler (1965), Newbery (1972), Mallakh e
Kadhim (1977); Mowery e Oxley (1995).
Gupta e Govindarajan (2000), Tsai (2001),
Cadiz, Sawyer e Griffith (2009).
Lane, Salk e Lyles (2001), Lane e
Lubatkin (1998), Malhotra, Gosain e Sawy
(2005).
Cohen e Levinthal (1990); Van Den Bosch
et al. (1999); Zahra e George (2002);
Flatten et al. (2011).
Chou (2005); Vinding (2006).

Fonte: o autor (2016).
Esta tese adotou como unidade de análise o nível das rotinas pois pretendeu-se
considerar, exclusivamente, a capacidade de absorção das distribuidoras na execução das
rotinas de atendimento a clientes, das rotinas de carregamento e descarregamento de
combustíveis e as rotinas de roteirização de entregas. Por isso, não foi contemplado elementos
de aprendizagem individual, aspectos setoriais e/ou do segmento de combustíveis, absorção
de conhecimentos de departamentos específicos deste tipo de organizações e relações das
distribuidoras com outras empresas.
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2.3.2. Antecedentes e resultantes da capacidade de absorção
Van den Bosch, Van Wijk e Volberda (2003) evidenciam que os antecedentes da
capacidade de absorção do conhecimento (também denominados de fatores de influências) é
um assunto pouco explorada pelas pesquisas empíricas dentro deste tema. O trabalho de
Daghfous (2004), tomando referência os trabalhos seminais de Cohen e Levinthal (1989,
1990) oferece subsídios para se entender holisticamente os antecedentes que influenciam a
capacidade de absorção do conhecimento. Daghfous (2004) distingui esses antecedentes em
dois grupos: i) antecedentes internos e; ii) antecedentes externos. A literatura aponta que esses
fatores podem impactar a capacidade de absorção do conhecimento tanto de forma negativa
como positiva.
Do ponto de vista dos antecedentes internos da capacidade de absorção do
conhecimento, Daghfous (2004) aponta que os principais fatores são: i) o nível de educação
dos funcionários; ii) a base prévia de conhecimento da organização; iii) investimentos em
P&D; iv) idade e tamanho da organização; v) a presença de gatekeepers.
Sobre o nível de educação dos funcionários de uma organização, é importante salientar
que tem alta influência sobre a capacidade de absorção do conhecimento. Dessa forma, para
Cohen e Levinthal (1990), Daghfous (2004) e Chou (2005) quanto maior for direcionado os
investimentos em educação e treinamentos corporativos para os indivíduos, maior tende a ser
a capacidade de assimilação e utilização de conhecimentos novos. Vinding (2006) e Schmidt
(2010) atentam que, em razão da capacidade de absorção de uma empresa estar vinculada à
capacidade de absorção de seus respectivos membros, o modo e o nível educacional que se
pretende atingir com a formação das pessoas da organização têm impactos positivos sobre o
nível da capacidade de absorção da empresa. Isso pode ser comprovado pelas pesquisas como
as de Chan (2003) e Bido, Godoy, Araujo e Louback (2010) no campo da aprendizagem
organizacional. Comprovaram, empiricamente, que para se haver aprendizagem no nível das
organizações é necessário que ela ocorra primeiramente no nível individual, em seguida no
nível do grupo e, por conseguinte, no nível da empresa, podendo esse conhecimento
aprendido ser institucionalizado ou não. Nesse sentido, Rothwell e Dodgson (1991) afirmam
que para uma organização ter acessibilidade aos conhecimentos que estão além de suas
fronteiras, torna-se necessário possuir pessoas especialistas e com a expertise naquele tipo de
conhecimento que a organização pretende adquirir. Ademais, conforme dizem Daghfous
(2004) e Gebauer, Worch e Truffer (2012) as habilidades já adquiridas proporcionam novas
formas de criações mediante o desenvolvimento de ideias oriundas das combinações de
conhecimentos novos e passados. Vale dizer que uma maneira de se avaliar o nível de
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educação nas organizações é olhar para o número de funcionários que possuem educação
universitária juntamente com a proporção de indivíduos o campo da pesquisa científica e
profissionais com especialização técnica em comparação com o número de funcionários totais
da empresa (VEGA-JURADO; GUTIERREZ-GRACIA; FERNANDEZ-DE-LUCIO, 2008;
SPANOS; VOUDOURIS, 2009; GRIMPE; SOFKA, 2009; SUN; ANDERSON, 2010).
Cohen e Levinthal (1990), Kim (1998), Zahra e George (2002) e Lichtenthaler (2008)
atentam para os ‘estoques de conhecimentos’ que a organização possui e sua relação com a
capacidade de absorção. E, por isso, uma base prévia de conhecimento é formada por todos os
conhecimentos adquiridos e aglomerados ao longo do tempo de vida da organização. Nesse
sentido, o conhecimento prévio da organização acaba tendo uma influência positiva na
capacidade de absorção, porque define o grau da capacidade na realização das atividades de
reconhecimento do valor de um novo conhecimento, da assimilação, da transformação e da
aplicação com finalidade comercial (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE,
2002). Além de tudo, Cohen e Levinthal (1990) e Knoppen, Sáenz e Johnston (2011)
comentam que o conhecimento prévio (denominado de conhecimento interno da organização)
é de fundamental importância no crescimento e na aquisição de novos conhecimentos devido
a organização, por meio de seus funcionários, ter vivenciado experiências de aprendizagem e
como resultantes dessas experiências a explicitação desses conhecimentos, mediante o
estabelecimento de uma linguagem comum. São por esses motivos expostos que a base prévia
de conhecimento é considerada um antecedente interno importante que pode afetara
capacidade de absorção.
Conforme relatado na seção que discute as unidades de análise da capacidade de
absorção, os estudos seminais sobre esta abordagem teórica no nível das organizações
voltavam atenções acerca do papel dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
direcionando duas atribuições essenciais que as organizações possuem quando estimulam a
pesquisa e desenvolvimento na capacidade inovativa (CHANG; GONG; WAY; JIA, 2012).
Essas atribuições essências estão presentes em uma capacidade de absorção efetiva
juntamente com o processo de geração de conhecimentos e inovações. Além disso, Spithoven,
Clarysse e Knockaert (2010) salientam a utilização do contexto de P&D para investigações
sobre a capacidade de absorção das organizações. A ótica de Daghfous (2004), os
investimentos de capital em P&D vêm sendo constantemente discutidos nas organizações em
razão do seu papel essencial no aperfeiçoamento das habilidades dos funcionários. Por essa
razão, Daghfous (2004) e Jolly e Thérin (2007) consideram que a relação entre P&D e a
capacidade de absorção do conhecimento tende a ser bidirecional. Em outras palavras, a
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capacidade de absorção tende a influenciar a diretriz e a ênfase de P&D, ao passo que os
investimentos em P&D, por conseguinte, tendem a impactar a efetividade da capacidade de
absorção (DAGHFOUS, 2004; VINDING, 2006; JOLLY; THÉRIN, 2007; VEGA-JURADO;
GUTIÉRREZ-GRACIA, FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008).
Daghfous (2004) considera que o tamanho e idade da organização pode comprometer
a efetividade da capacidade de absorção da empresa e, por isso, também pode ser considerado
um antecedente interno. Lee e Sung (2005) desenvolveram uma pesquisa que englobava
organizações de alta tecnologia e os resultados indicaram que o tamanho, mensurado por meio
do número de funcionários, foi significativamente vinculado com práticas de P&D, o que por
sua vez como afirma Cohen e Levinthal (1990) e Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernándezde-Lucio (2008) acaba sendo utilizado como uma variável para mensurar a capacidade de
absorção de uma empresa. Contudo, um outro estudo realizado por Liao, Welsch e Stoica
(2003) aconselha que, em paralelo com as organizações de grade porte, organizações de um
tamanho menor tem mais capacidade em responder às mudanças e a incorporação de
inovações. Isso se dá devido a esses tipos de organizações possuírem características mais
flexíveis no que diz respeito a estrutura, hierarquia e a gestão em si do negócio como um todo
(DELMAS; HOFFMANN; KUSS, 2011).
Daghfous (2004) chama a atenção para a presença do que denomina de “gatekeepers”
(facilitadores) e ressalta a importância do papel que eles executam como sendo um
antecedente interno da empresa na determinação da capacidade de absorção. A principal
atribuição dos gatekeepers é diminuir os gaps de comunicação e divergências entre os
fornecedores e usuários do conhecimento. Nesse sentido, Vinding (2006) argumenta que a
geração de uma linguagem comum que passe a ser compreendida por todos os diferentes
setores e os membros envolvidos enriqueça a capacidade de absorção de uma organização
mediante processos de transferência e/ou compartilhamento de conhecimentos. O próprio
trabalho seminal de Cohen e Levinthal (1990) atenta para a presença de, ao menos, duas
formas de gatekeepers. O primeiro gatekeeper é aquele que atua como uma ‘tranca’ de
fronteira sobre a entrada dos conhecimentos externos para dentro da organização
transformando o conhecimento intra-organizacional necessário em um conhecimento
disponível por meio de um modelo mais fácil para os indivíduos da organização e, além disso,
ligando a empresa com as fontes de conhecimento externas. O segundo gatekeeper diz
respeito a interface entre a organização e o ambiente externo. Logo, a missão deste tipo de
gatekeeper consiste em delinear os conhecimentos considerados importantes do ambiente
externo e modificá-lo para que possa ser entendido pelos sujeitos da empresa (COHEN;
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LEVINTHAL, 1990; LICHTENTHALER, 2009; ARMSTRONG; LENGNICK-HALL, 2013;
BERTRAND; MOL, 2013). Vale comentar que, além de constatar o conhecimento e importálo para a empresa, o gatekeeper pode atuar no encaminhamento de informações como um
mecanismo de interface para o ambiente externo possibilitando a organização perspectivas
mais promissoras em relação a gestão estratégica do conhecimento.
É importante trazer à discussão que os antecedentes internos da capacidade de
absorção do conhecimento não se restringem apenas ao nível de educação dos funcionários, a
base prévia de conhecimento da organização, os investimentos em P&D, a idade e tamanho da
organização e a presença de gatekeepers. A literatura também aponta outros eventos
vinculados ao ambiente interno das organizações que atuam como fatores potenciais de
influência da capacidade de absorção. Exemplificam-se esses fatores como os acontecimentos
que estimulam ou demanda a uma empresa atender a impulsos internos, como é o caso de
períodos de crise nas organizações por desempenho insuficiente ou até mesmo a
acontecimentos mais significativos que requer a formulação ou melhoria de estratégias da
organização (COHEN; LEVINTHAL, 1990; KIM, 1998; GEORGE; ZAHRA; WHEATLEY;
KHAN, 2001; ZAHRA; GEORGE, 2002; JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA,
2005; EASTERBY-SMITH; GRACA; ANTONACOPOULOU; FERDINAND, 2008; LEE;
LIANG; LIU, 2010). Para Zahra e George (2002), quando esses fatores apresentam
características mais abrangentes e regulares as empresas tendem a procurar por novos
conhecimentos externos e, por essa razão, na ocasião que a proporção de um desses fatores
aumenta, as empresas adotam estratégias de destinar recursos extras imprescindíveis para
fomentar as capacidades de aquisição e assimilação do conhecimento produzido no ambiente
externo.
Do ponto de vista dos antecedentes externos da capacidade de absorção do
conhecimento, a literatura indica que os principais fatores são: i) relação com outras
organizações; ii) o conhecimento externo.
Levinson e Asahi (1995), Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) e Lichtenthaler
(2009) mencionam que a relação com outras organizações se caracteriza como um dos fatores
que impactam na capacidade de absorção do conhecimento de uma empresa. Dessa forma, o
estabelecimento de relações entre organizações afeta a capacidade da empresa em identificar,
dar valor e absorver o novo conhecimento advindo do ambiente externo (COHEN;
LEVINTHAL, 1990; LANE; LUBATKIN, 1998; LEWIN; MASSINI; PEETERS, 2011).
Segundo, Yli-Renko, Autio e Sapienza (2001), à medida que a interação se repete tende-se a
elevar a capacidade das empresas em adquirir e avaliar a importância dos conhecimentos
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provenientes de outras organizações. Cockburn e Henderson (1998) e Hodgkinson, Hughes e
Hughes (2012) trazem outro ponto que deve se considerar quando abordamos a relação da
empresa com outras organizações. São as conexões com as fontes externas do tipo pública e
privada, pois esses tipos de organizações podem contribuir colaborar de forma positiva para a
capacidade de absorção das organizações. Algumas pesquisas, como por exemplo, a de
Waalkens (2006) verificou em organizações do setor de construção da Holanda, que a relação
face a face juntamente com a proximidade física entre as empresas incentivam o
compartilhamento e a evolução do conhecimento na busca por inovação. Outra pesquisa de
destaque é a de Hodgkinson, Hughes e Hughes (2012) que revelaram a predominância de
algumas dimensões por meio de mecanismos de aprendizagem e como a capacidade de
absorção tem efeitos claros e distintos na moderação sob diferentes contextos de gestão além
de examinar a orientação para o mercado no contexto da organização.
Daghfous (2004) afirma que o conhecimento oriundo de fontes externas é encarado
como um fator essencial para a capacidade de absorção. Isso está presente nos pressupostos
das abordagens teóricas envolvendo a gestão do conhecimento, dado que uma empresa não
consegue sobreviver sozinha havendo a necessidade de interação com o ambiente externo, por
exemplo com fornecedores, compradores, stakeholders, etc (KOGUT; ZANDER, 1992;
GRANT, 1996; NONAKA; TAKEUCHI, 2003; NIELSEN, 2006; VASCONCELOS, 2008;
EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008). Daghfous (2004) entende que o conhecimento
advindo de fora da organização, de certo modo, representa novos recursos que permitam
aperfeiçoar a capacidade de absorção do conhecimento por parte das organizações. Nesse
caso, se faz necessário citar a pesquisa de Tsai (2001) em 24 unidades de negócio de uma
empresa petroquímica e 36 unidades de negócio de uma empresa de fabricação de alimentos,
que se baseando em uma perspectiva de rede na aprendizagem organizacional defendem que
as unidades organizacionais podem produzir mais inovações e ter melhor desempenho se eles
ocuparem posições centrais na rede. Isso pode permitir mais acesso a novos conhecimentos
desenvolvidos por outras unidades. E, portanto, a capacidade de absorção das unidades acaba
tendo sendo um fator determinante na replicação de um novo conhecimento. Além disso, a
interação entre a capacidade de absorção e a posição das empresas na rede é positiva e
significante na inovação e desempenho das unidade de negócios (TSAI, 2001). Em Waalkens
(2006) verificou-se os resultados tomando como base uma pesquisa feita com empresas dos
segmentos de arquitetura e engenharia nos países baixos, e os dados evidenciaram que o
conhecimento dos fornecedores da cadeia e dos próprios concorrentes é essencial para o
desenvolvimento de inovação desses tipos de organizações.

78

Em Lane, Koka e Pathak (2006) há uma distinção entre dois objetivos preponderantes
da capacidade de absorção do conhecimento por parte das organizações. O primeiro objetivo
consiste nas diferentes características dos conhecimentos que permeiam no ambiente interno
da empresa. Já o segundo objetivo está associado com as peculiaridades do conhecimento
externo que influenciam a aquisição, assimilação, transformação e aplicabilidade pela
empresa. Na ótica de Lane, Koka e Pathak (2006) vem sendo examinadas nas pesquisas tanto
como variáveis mediadoras e como independentes impactando na aquisição, na assimilação e
na aplicação dos conhecimentos externos pelas organizações. Lane, Koka e Pathak (2006)
ainda apontam que as principais características do conhecimento pesquisadas são o ‘know
what’, que contempla estudos voltados ao conteúdo de conhecimentos e os elementos de
‘tacitness’ abordando o conhecimento tácito nas organizações.
Assim como com os antecedentes internos, os antecedentes externos não se restringem
apenas a relação com outras organizações e ao conhecimento adquirido externamente. Logo,
existem outros elementos vinculados ao ambiente onde a empresa está posicionada que
também podem incidir na capacidade de absorção da organização. Zahra e George (2002) já
mencionavam que esses fatores estimulam ou demandam a organização em atender aos novos
cenários que se configuram no ambiente externo. Em Kim (1998), as crises no ambiente
setorial, mesmo que esse tipo de evento não seja desejado, é visto com boas perspectiva pelo
autor em razão da organização ter que intensificar esforços para conseguir e assimilar novas
habilidades visando gerar novos conhecimentos e, assim, expandir do nível da capacidade de
absorção (ZAHRA; GEORGE, 2002; LICHTENTHALER, 2008; HARVEY; SKELCHER;
SPENCER; JAS; WALSHE, 2010). Zollo e Winter (2002) e Sun e Anderson (2010)
corroboram afirmando que as crises setoriais ou na indústria é visto como um sinal de alerta
por prejudicar a existência da organização e, dessa forma, acaba sendo benéfica para encorajar
a aprendizagem conduzindo a procurar, obter e internalizar o conhecimento externo.
Lichtenthaler (2009) e Volberda, Foss e Lyles (2010) utilizando o termo ‘environmental
turbulence’ (turbulência ambiental) também concordam que as crises advindas do ambiente
competitivo são um fator do cenário que tende a afetar a capacidade de absorção. A Figura 10
sintetiza os principais antecedentes internos e externos da capacidade de absorção do
conhecimento.
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Figura 10 - Antecedentes internos e externos da capacidade de absorção
Fonte: o autor (2016).
Boa parte das pesquisas realizadas indicam a inovação como um dos principais
resultantes da capacidade de absorção do conhecimento. Na revisão da literatura realizada por
Lane, Koka e Pathak (2006), a inovação é vista como consequência da aprendizagem
organizacional e, por essa razão, é encarado continuamente como um produto da capacidade
de absorção. Lane, Koka e Pathak (2006) ainda ressaltam que estudos sobre esta temática
recomendavam que a capacidade de absorção auxilia na continuidade, na rapidez e na
relevância de uma inovação, e, além disso, a inovação nas organizações resulta na produção
de conhecimento que se restabelece como parte derivada da capacidade de absorção.
Mesmo os estudos considerados seminais de Cohen e Levinthal (1989; 1990), a
capacidade de absorção já tinha sido vinculada a efeitos de inovação e, desde 1990, várias
pesquisas têm buscado examinar como a capacidade de absorção permite ocasionar nas
organizações resultados efetivos no que diz respeito a inovação (STOCK; GREIS; FISCHER,
2001; TSAI, 2001; JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006; MUROVEC;
PRODAN, 2009; TSENG; PAI; HUNG, 2011; WANG; HAN, 2011; KOSTOPOULOS;
PAPALEXANDRIS; PAPACHRONI; IOANNOU, 2011). Algumas pesquisas indicaram a
inovação em modelos teóricos mais genéricos, como foi caso de Cohen e Levinthal (1990),
Huang e Rice (2009) e Fabrizio (2009), outras pesquisas averiguaram a relação entre
capacidade de absorção e o desempenho da inovação como foi o caso de Vinding (2006),
Fosfuri e Tribó (2008), Kostopoulos et al.,(2011) e Wang e Han (2011), ao mesmo tempo que
outras pesquisas avaliaram as consequências peculiares da inovação. Neste ponto, Murovec e
Prodan (2009) exploraram as influências da capacidade de absorção na percepção das
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tipologias de inovação. Os resultados da pesquisa destes autores revelaram que a capacidade
de absorção está positivamente associada com a inovação de produtos visualizadas por meio
do crescimento da oferta de bens e serviços juntamente com uma maior participação de
market share. Além disso, também apresentou forte associação no que diz respeito a inovação
em processos mediante o aperfeiçoamento da versatilidade de produção, da expansão da
capacidade produtiva e da diminuição de insumos e energia em função das unidades
produzidas (MUROVEC; PRODAN, 2009).
Do ponto de vista da inovação em processos, a pesquisa de Araújo e Zilber (2014)
realizada em bases de distribuição de combustíveis do Complexo Industrial Portuário de
Suape, PE verificou que as inovações em processos na distribuição estão presentes
essencialmente em três grandes atividades: i) o atendimento a clientes; ii) o carregamento e
descarregamento de veículos e; iii) a roteirização das entregas. No atendimento a clientes foi
revelado o uso de tecnologias que facilitem o relacionamento com os clientes conveniados
(postos conveniados) e os clientes não conveniados (postos bandeira branca) permitido que as
empresas distribuidoras programem o carregamento dos veículos, a hora de entrada e saída e o
prazo de entrega do produto. No carregamento de veículos, as inovações em processos se
fizeram presentes melhoria de carregamentos do tipo bottom load podendo ser uma alternativa
visando à redução de custos, tempo e mais eficiência do processo. Por fim, na roteirização de
entregas foi evidenciado que uma prática adotada pelas distribuidoras é a terceirização com
profissionais que atuam nesse segmento, possibilitando melhorias no estabelecimento das
rotas e maior aproveitamento dos veículos para a entrega em um mesmo sentido.
Lane, Koka e Pathak (2006) ressaltam que as pesquisas nesta temática têm
evidenciado que a capacidade de absorção tende a aumentar a rapidez e a frequência de
inovações de processos e incrementais, em razão desses tipos de inovações serem concebidas
com base na estrutura de conhecimentos já presentes na organização. Em contrapartida, os
autores atentam para a realidade que de que poucas pesquisas enfatizam buscar associações
entre a capacidade de absorção e a inovação do tipo radical. Lane, Koka e Pathak (2006)
acreditam que poucas evidências empíricas nesse tipo de pesquisa podem existir em razão da
inovação radical envolver um conjunto grande de conhecimentos que se combinam em
tecnologias.
Neste sentido, destaca-se a pesquisa empírica de Jansen, Van den Bosch e Volberda
(2006) que tinha por objetivo tentar preencher este gap. Os autores examinaram como a
capacidade de absorção pode ser capaz de incidir na inovação com orientação para exploração
e na inovação voltada para explotação. Em outras palavras, como a capacidade de absorção
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poderia influenciar inovações que buscam conhecimento fora da organização e inovações cujo
o conhecimento utilizado advém das próprias fontes geradas na própria organização. Uma
outra pesquisa, tendo como ambiente de estudo a indústria de semicondutores, realizada por
Le Masson, Cogez, Felk e Weil (2011) tentou contribuir para superar o paradoxo em se fazer
pesquisa com capacidade de absorção e inovação radical investigado como a capacidade de
absorção pode influenciar a inovação radical. Os resultados do estudo sugerem evitar
limitações da capacidade de absorção com o conhecimento prévio, pois tanto o conhecimento
quanto os elementos de criatividade, juntamente como as estratégias de adquirir
conhecimentos externos estão associados com a inovação radical (LE MASSON; COGEZ;
FELK; WEIL, 2011).
Além da inovação, outra resultante da capacidade de absorção é o desempenho
organizacional. Zahra e George (2002) afirmam que pesquisas de cunho teórico buscam
indicar que as consequências do desempenho das empresas podem estar vinculadas à
capacidade de absorção do conhecimento. Em compensação, outros pesquisadores têm
averiguado medidas (variáveis) mais precisas de desempenho as organizações, como é o caso
de Tsai (2001) que estudou o desempenho financeiro de unidades de negócio e o de
Kostopoulos et al., (2011) que analisaram o desempenho financeiro no nível mais macro
organizacional. Já no nível interorganizacional, algumas pesquisas voltam-se para a relação de
desempenho organizacional junto com inovação como consequentes da capacidade de
absorção do conhecimento por parte das empresas (LANE; LUBATKIN, 1998; LANE;
SALK; LYLES, 2001; XIA; ROPER, 2008). Como exemplo, ressalta-se a pesquisa de Wang
e Han (2011) que teve como objetivo revelar as relações de natureza complexa entre as
características de conhecimentos, capacidades de absorção da empresa e os resultados da
inovação em pequenas e médias empresas chinesas. Os resultados evidenciaram que apenas
algumas características de conhecimento tiveram efeitos negativos sobre o desempenho da
inovação. Grande parte das características de conhecimento têm um efeito positivo sobre a
inovação juntamente com a relação entre as características de conhecimento e de inovação
serem mais revelados quando a empresa tem maior capacidade de absorção (WANG; HAN,
2011).
Outro exemplo de pesquisa que utiliza o desempenho é o trabalho de Tseng, Pai e
Hung (2011), cujo objetivo foi discutir se as três fontes de conhecimento (input, spillover e a
capacidade de absorção de conhecimento), realmente podem aumentar o desempenho
inovador das empresas na indústria de design de Taiwan. Os achados dessa pesquisa tiveram
certa similaridade com a pesquisa de Wang e Han (2011) demonstrando que a entrada de
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conhecimento (input) está positivamente relacionado com o desempenho da inovação. O
spillover é parcial positivamente para o desempenho da inovação. E a capacidade de absorção
do conhecimento está positivamente relacionada com o desempenho da inovação (TSENG;
PAI; HUNG, 2011).
Brettel, Greeve e Flatten (2011) em um estudo que visava estudar a influência da
capacidade de absorção no desempenho de mercado e no desempenho financeiro testou o
modelo utilizado o software LISREL e os achados indicaram que a capacidade de absorção é
relevante tanto para o desempenho do mercado quanto para o desempenho financeiro. Ainda
adverte como resultado, em que a literatura sobre ‘capacidade de absorção relativa’
evidenciou efeitos não significativos, mas possivelmente seria necessário analisar se as
relações teriam sido de maior relevância. Para futuras pesquisas, os autores indicaram que
pode haver a existência de relações curvilíneas e (em se confirmando) integrá-los em modelos
teóricos.
Ainda tratando da capacidade de absorção do conhecimento e sua relação com
desempenho, verifica-se que a literatura ainda apresenta certa carência em discutir a
capacidade de absorção sob uma perspectiva exclusiva do desempenho operacional. Alguns
trabalhos como os de Cohen e Levinthal (1990), Lane e Lubatkin (1998) e Zahra e George
(2002) mencionam que as organizações que desenvolvem com eficiência essa capacidade
permitem aplicar o conhecimento externo com o objetivo de alcançar as metas planejadas pela
organização. Já em Spender (1996) e Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) analisaram que
a capacidade da empresa em incorporar novos conhecimentos em suas operações pode ser
comprometida pelo grau de absorção dos sujeitos envolvidos com as principais rotinas. Sobre
essa discussão, será dada mais profundidade sobre as relações entre capacidade de absorção e
desempenho operacional na seção que discute o modelo teórico desta tese.
Para resumir o desenvolvimento teórico acerca das resultantes da capacidade de
absorção do conhecimento realizadas nesta seção e procurar estruturar a literatura sobre esta
temática, na Figura 11 são apresentados sinteticamente alguns dos fatores decorrentes da
capacidade de absorção.
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Figura 11 - Resultantes da capacidade de absorção
Fonte: o autor (2016).
2.3.3. Dimensões analíticas da capacidade de absorção
Durante o processo de revisão sobre a capacidade de absorção, foi possível verificar
algumas pesquisas que retratam multidimensionalidade desse construto. Porém, essas
pesquisas utilizaram dimensões distintas junto com conteúdo e definições conceituais
diferentes. Por isso, verifica-se a ausência de um entendimento comum para definição das
dimensões componentes do construto capacidade de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990;
LANE; LUBATKIN, 1998; ZAHRA; GEORGE, 2002; TODOROVA; DURISIN, 2007;
CAMISÓN; FORÉS, 2010; JIMÉNEZ-BARRIONUEVO; GRACIA-MORALES; MOLINA,
2011).
Zahra e George (2002) propuseram uma nova conceituação ao construto capacidade de
absorção, seguindo os pressupostos teóricos da abordagem sobre capacidades dinâmicas na
linha de Eisenhardt e Martin (2000) que defendiam que as mudanças organizacionais
ocorriam por meio dos processos e rotinas e consideravam o conhecimento como fator crítico
de sucesso para as organizações responderam as demandas ambientais. Desse modo, Zahra e
George (2002) aprimoraram para quatro construtos de natureza processual, são elas: i)
aquisição; ii) assimilação; iii) transformação e; iv) explotação. Além disso, essas dimensões

84

os autores aglomeraram em mais duas macro dimensões, aos quais denominaram de
‘capacidade de absorção potencial’ (que engloba as dimensões de aquisição e assimilação do
conhecimento) e ‘capacidade de absorção realizada’ (que abarca as dimensões de
transformação e explotação do conhecimento).
Esta nova conceituação apresenta duas características que contribuíram para o avanço
da definição da capacidade de absorção. A primeira consiste em apontar que a capacidade de
absorção é visualizada como uma capacidade dinâmica alocada nas rotinas e processos da
organização e possibilitando analisar variáveis, tais como níveis de estoques e fluxos de uma
empresa e relacioná-las com a criação de vantagem competitiva sustentável. A segunda
característica sugere que as quatro etapas (aquisição, assimilação, transformação e
explotação) presentes nessa definição e que são componentes da capacidade de absorção tem
sua natureza combinatória, ou seja, sua formação pode gerar capacidades dinâmicas para a
organização (Figura 12).

Figura 12 - Modelo de capacidade de absorção do conhecimento
Fonte: Zahra e George (2002).
No que concerne a capacidade de absorção potencial, pode-se entender como a aptidão
que a organização possui para adquirir e assimilar conhecimento no ambiente externo que seja
relevante para suas rotinas e processos. A dimensão da ‘aquisição’ é definida como a
capacidade que a organização tem em reconhecer, atribuir valor e adquirir conhecimento
externo suficientes para suas respectivas operações. Ainda no contexto de aquisição, Zahra e
George (2002) entendem que a intensidade e a velocidade dos esforços realizados pelas
organizações orientados para obter conhecimento são condições determinantes da qualidade
da capacidade de aquisição de conhecimento inerente da organização. Logo, o direcionamento

85

dos esforços apresenta influência sobre os caminhos que a organização transita para conseguir
conhecimento externo.
Presente na capacidade de absorção potencial, a dimensão ‘assimilação’ está voltada
de forma direta a questão das rotinas e dos processos da organização, de modo a permitir o
entendimento, a análise e a interpretação das informações provenientes das fontes externas.
Szulanski (1996) e Zahra e George (2002) ressaltam que o conhecimento oriundo do ambiente
externo apresenta especificidade em um determinado contexto. Logo, apenas as empresas que
estão inseridas nele e interagem nesse ambiente conseguem entendê-lo e replicá-lo.
A capacidade de absorção de potencial busca explorar dois elementos fundamentais do
fluxo do conhecimento organizacional: i) a consciência; ii) a capacidade de respostas a esses
elementos. Em outras palavras, pode-se entender que a organização não deve se restringir
apenas a possuir o conhecimento, mas deve ter uma prontidão a tomar atitudes afim de buscálos e implantá-los nas rotinas e processos. Portanto, os componentes que formam a capacidade
de absorção potencial apresentam uma tendência a identificar se a organização possui
ambiente favorável juntamente com processos e rotinas eficientes para que o próximo nível
seja executado com excelência (ZAHRA; GEORGE, 2002; LIAO; WELSCH; STOICA,
2003).
Esse nível, como fora mencionado nessa seção, consiste na capacidade de absorção
realizada. Ela envolve as dimensões de ‘transformação’ e ‘explotação’ do conhecimento.
Acerca da ‘transformação’, Zahra e George (2002) fazem referência à capacidade de
desenvolver e aprimorar as rotinas que facilitem a integração do conhecimento já existente
com os conhecimentos assimilados. Dessa forma, esse tipo de capacidade possibilita que as
organizações identifiquem a forma de como adaptar o novo conhecimento às demandas
específicas.
Acerca da dimensão ‘explotação’, se faz presente na capacidade da organização em
aplicar o conhecimento externo com a finalidade de atingir os objetivos (LANE; LUBATKIN,
1998). Entretanto, para Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) e Spender (1996) a
explotação volta-se para a capacidade da empresa em incorporar novos conhecimentos em
suas operações, tendo como resultados de constantes processos exploits para a criação de
novos produtos ou serviços. Zahra e George (2002) salientam que os mecanismos de
integração social são condições necessárias para facilitar o compartilhamento e o processo de
explotação de um eventual conhecimento. Logo, existem dois tipos de mecanismos: i) o
informal, voltados as redes de relacionamentos entre os sujeitos; ii) o formal, caracterizado
pela coordenação das atividades funcionais da organização. Zahra e George (2002)
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argumentam que o uso dos mecanismos de integração social diminui a lacuna existente entre a
capacidade de absorção potencial e a capacidade de absorção realizada, elevando o nível de
eficiência. Vale ressaltar, que os mecanismos de capacidade de integração também podem
reduzir às barreiras inerentes ao compartilhamento e transferência de conhecimentos,
elevando, por sua vez, o grau de eficiência de assimilação e transformação.
Alguns pesquisadores se apropriaram da proposta de conceituação de Zahra e George
(2002) e aproveitaram essas dimensões em suas pesquisas com a finalidade de operacionalizar
o construto em estudos empíricos (JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005;
LANE; KOKA; PATHAK, 2006; CAMISÓN; FORÉS, 2010; FLATTEN; ENGELEN;
ZAHRA; BRETTEL, 2011; JIMÉNEZ-BARRIONUEVO; GRACIA-MORALES; MOLINA,
2011; NOBLET; SIMON; PARENT, 2011). Como forma de sintetizar, o Quadro 5 traz as
principais definições conceituais envolvendo os autores Zahra e George (2002), JimenezBarrionuevo, Gracia- Morales e Molina (2011) e Flatten et al., (2011) devido a esses três
estudos, em especial, tratarem de alternativas para a conceituação e operacionalização das
dimensões potencial e realizada do construto capacidade de absorção.
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Quadro 5 - Conceituação capacidade de absorção potencial e realizada
PROCESSO DE AQUISIÇÃO

PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO

Capacidade de uma empresa reconhecer e
adquirir conhecimentos de fontes externas
(ZAHRA; GEORGE, 2002).

Capacidade de uma empresa analisar,
processar, interpretar e entender o
conhecimento externo obtido (ZAHRA;
GEORGE, 2002).

Capacidade de uma empresa identificar e
obter conhecimentos de fontes externas
(FLATTEN et al., 2011).

Capacidade de uma organização criar
processos e rotinas necessárias e úteis na
análise, interpretação e entendimento do
conhecimento obtido (FLATTEN et al.,
2011).

Capacidade de uma empresa identificar,
avaliar e obter conhecimento externo que é
importante para a execução das suas
operações (JIMENEZ-BARRIONUEVO et
al., 2011).

Capacidade de uma empresa entender,
classificar, interpretar e internalizar o
conhecimento
obtido
externamente
(JIMENEZ-BARRIONUEVO et al.,
2011).

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

PROCESSO DE EXPLOTAÇÃO

Capacidade de uma empresa criar e
aprimorar as rotinas que atuam como
facilitadoras
da
combinação
de
conhecimento já existente na empresa com
os conhecimentos adquiridos externamente
(ZAHRA; GEORGE, 2002).

Capacidade de uma empresa incorporar
os
conhecimentos
adquiridos,
assimilados e transformados em suas
operações e rotinas para utilização. Esta
capacidade resultará na criação ou
melhoria
de
produtos,
sistemas
tecnológicos, rotinas e processos,
competências
e
estruturas
organizacionais (ZAHRA; GEORGE,
2002).

Capacidade de uma empresa desenvolver e
aperfeiçoar as rotinas que facilitam a
combinação de conhecimentos existentes
com o conhecimento adquiridos no
ambiente externo (FLATTEN et al.,2011).

Capacidade de uma
organização
incrementar, expandir e utilizar suas
rotinas, competências e tecnologias para
desenvolver algo novo baseado no
conhecimento transformado (FLATTEN
et al., 2011).

Capacidade de uma empresa facilitar a
transferência e a combinação do
conhecimento
anterior
com
o
conhecimento
novo
(JIMENEZBARRIONUEVO et al., 2011).

Capacidade de uma empresa incorporar
conhecimentos novos, assimilados e
transformados em seus processos,
competências
e
estruturas
organizacionais
(JIMENEZBARRIONUEVO et al., 2011).

DIMENSÃO
POTENCIAL

DIMENSÃO
REALIZADA

Fonte: o autor (2016).

Conforme discutido, uma das alternativas para mensuração da capacidade de absorção
é averiguando as dimensões que são componentes do construto. Porém, como não existe
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unanimidade acerca das dimensões deste construto, o mesmo vem sendo medido de maneiras
distintas ao longo desses anos. Dentre as várias possibilidades, uma das escolhas consiste em
mensurá-lo por meio de variáveis que afetam a capacidade de absorção. Em outras palavras
utilizam variáveis do tipo proxy em função desse tipo de variável medir indiretamente a
variável que o pesquisador pretende estudar, e por isso, acaba sendo utilizada quando o objeto
de estudo é difícil de medir ou de observar.
Cohen e Levinthal, (1990), Stock, Greis e Fischer (2001), Tsai (2001) e Zahra e
Hayton (2008) conceituam a capacidade de absorção como um construto multidimensional,
mas do ponto de vista de sua operacionalização o fazem como um construto unidimensional.
Um exemplo acerca dessa afirmativa pode ser visualizado no próprio trabalho de Cohen e
Levinthal (1990) que conceituaram a capacidade de absorção como um construto mensurado
pelas dimensões de reconhecimento e atribuição de valor ao conhecimento externo, de
assimilação do conhecimento e, por fim, da explotação ou aplicação do conhecimento.
Entretanto, em sua operacionalização agruparam essas três dimensões provenientes da
discussão conceitual em uma única dimensão mensurando-a como a variável ‘Esforços de
P&D’. Na visão de Jiménez-Barrionuevo, Garcia-Morales e Molina (2011), algumas
pesquisas têm medido a capacidade de absorção utilizando variáveis que resultam em outras
variáveis vinculadas diretamente com P&D. Nesse sentido, verifica-se que essas variáveis
podem ser o percentual de funcionários técnicos e profissional em razão do número de
empregados, gastos e despesas com P&D e a quantidade de patentes da organização,
atividades de P&D voltadas a criação de novos conhecimentos, a presença de estrutura física
ou laboratórios de pesquisa da organização, a regulação de tarefas internas de P&D, a
existência de um departamento próprio de pesquisa, as relações políticas com institutos de
pesquisa públicos, a formação técnica de funcionários, entre outros (LUO, 1997;
MANGEMATIN; NESTA, 1999; PETRONI; PANCIROLI, 2002; FROST; ZHOU, 2005;
VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008; CHEN;
QIAO; LEE, 2014).
Nessa mesma linha, a pesquisa de Nieto e Quevedo (2005) aplicaram uma pesquisa de
natureza quantitativa que continham indicadores sobre o nível de conhecimento e da expertise
da empresa, posicionamento estratégico, interação da empresa com o ambiente externo,
diferenças e sobreposições envolvendo as bases de conhecimento. Entretanto, para realização
deste estudo Nieto e Quevedo (2005) não mensuram a capacidade de absorção por meio das
dimensões processuais, e os indicadores utilizados mensuram os fatores que incidem na
capacidade de absorção deixando de lado os elementos processuais.
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Inspirando-se na literatura de capacidade de absorção e nos modelos conceituais
preexistentes, Camisón e Forés (2010) construíram e validaram duas escalas. Uma das escalas
tinha o propósito de mensurar a capacidade de absorção potencial e a outra a capacidade de
absorção realizada. Por meio da utilização de técnicas estatísticas multivariadas como a
análise fatorial exploratória e confirmatória, os autores agruparam os indicadores em suas
respectivas dimensões e verificaram alta correlação estatística entre essas dimensões do
construto.
Semelhante ao estudo de Camisón e Forés (2010), outra pesquisa que tinha por
objetivo desenvolver um instrumento e mensurar o construto capacidade de absorção é o
trabalho de Jiménez-Barrionuevo, Garcia-Morales e Molina (2011). Esses autores mediram a
capacidade de absorção como um construto multidimensional constituído pelas dimensões
‘potencial’ e ‘realizada’ e seus respectivos processos (aquisição, assimilação, transformação e
explotação do conhecimento), conforme proposto no desenvolvimento teórico de Zahra e
George (2002). Dessa forma, para mensurar o processo de aquisição utilizou-se indicadores
acerca de respeito, confiança, interação, amizade e reciprocidade na relação entre duas
empresas. Para mensurar o processo de assimilação do conhecimento foram usados
indicadores como similaridade, compatibilidade, linguagem comum e complementariedade.
Visado mensurar o processo de transformação do conhecimento na empresa, os autores
utilizaram indicadores acerca de reuniões, transmissão, fluxo, tempo, comunicação e
documentos. Por fim, para mensurar o processo de explotação utilizou-se os indicadores sobre
utilização do conhecimento e responsabilidade.
No decorrer da pesquisa, Jiménez-Barrionuevo, Garcia-Morales e Molina (2011)
comprovam do ponto de vista estatístico que os indicadores confiança, interação,
reciprocidade, respeito, linguagem comum, amizade, similaridade, compatibilidade e
complementaridade estão agrupados no fator capacidade de absorção potencial, que é formada
pelos processos de aquisição e assimilação do conhecimento. Já os indicadores documentos,
tempo, comunicação, transmissão, fluxo, reuniões, aplicação e responsabilidade compõem o
fator capacidade de absorção realizada, que é formada pelos processos de transformação e
explotação do conhecimento. Portanto, esta alternativa de mensuração que o trabalho
Jiménez-Barrionuevo, Garcia-Morales e Molina (2011) propôs ajustar um modelo para medir
o construto capacidade de absorção.
Flatten et al., (2011) criaram e validaram um questionário que mensura a capacidade
de absorção como um construto multidimensional junto a empresas germânicas. Os autores
admitem que os processos de aquisição, assimilação, transformação e explotação de
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conhecimentos são dimensões para medir a capacidade de absorção de uma empresa. Logo,
para cada dimensão utilizou-se indicadores apropriados. Tendo como exemplo a mensuração
do processo de aquisição de conhecimento externo, validou-se estatisticamente três
indicadores; para a mensuração do processo de assimilação de conhecimento foram validados
quatro indicadores; para a mensuração do processo de transformação do conhecimento foram
validados quatro indicadores e; para mensuração do processo de explotação do conhecimento
validaram-se três indicadores.
Ao considerar o nível interoganizacional, Arnold et al. (2010) buscaram mensurar a
capacidade de absorção dos colaboradores da cadeia de suprimentos. Para isso, estes
pesquisadores utilizaram métricas elaboradas e validadas previamente por Malhotra, Gosain e
Sawy (2005) que englobaram indicadores acerca da eficiência operacional dos parceiros de
negócios da cadeia de suprimentos e, também, acerca das relações comerciais que
possibilitam o desenvolvimento de conhecimento dentro das empresas. Ainda para Arnold et
al (2010), a capacidade de absorção da cadeia de suprimentos se apoia na premissa de que
cada participante da cadeia possui sua própria capacidade de absorção possibilitando adquirir
e assimilar conhecimentos novos de uma forma que seja factível o envolvimento na
explotação em conjunto do conhecimento com os outros participantes da cadeia.
Nagati e Rebolledo (2012) propuseram uma pesquisa cujo objetivo era analisar a
relação entre a capacidade relativa de absorção (LANE; LUBATKIN, 1998) e o desempenho
operacional de fornecedores de uma cadeia de suprimentos. Utilizando modelagem de
equações estruturais de dados, a pesquisa foi aplicada com 218 fabricantes canadenses que
possuem um relacionamento mais intrínseco com um de seus clientes. Para mensurar a
capacidade relativa de absorção, os autores utilizaram o conhecimento que é compartilhado
por meio das rotinas organizacionais e o overlapping das bases de conhecimento. Os achados
deste estudo apontaram para a influência do compartilhamento de rotinas na transferência do
conhecimento entre cliente e fornecedor na cadeia. Além disso, a transferência de
conhecimento atua como mediador entre o compartilhamento de rotinas e o desempenho
operacional do fornecedor. Entretanto, o que diz respeito ao overlapping das bases de
conhecimento verificou-se a ausência de uma associação significativa entre esta dimensão da
capacidade relativa de absorção e a transferência de conhecimento (NAGATI; REBOLLEDO,
2012).
Em Cadiz, Sawyer e Griffith (2009) a mensuração da capacidade de absorção foi no
nível de grupo focado em um contexto de comunidades de práticas. Os autores analisaram três
dimensões: i) avaliação; ii) assimilação; iii) explotação. Em relação a dimensão avaliação, os

91

autores tomaram como parâmetros indicadores que tratavam sobre o reconhecimento e a
filtragem das informações; na dimensão assimilação os indicadores foram pautados na
metamorfose de novos conhecimentos para conhecimentos úteis e; na dimensão explotação os
indicadores eram baseados na usabilidade do conhecimento.
Nas pesquisas de Elbashir, Collier e Sutton (2011) foi proposto medir o construto
capacidade de absorção da organização por meio de duas dimensões: i) a capacidade de
absorção dos gerentes operacionais; ii) a capacidade de absorção de equipes top management,
cujas métricas foram criadas a partir do conhecimento anterior considerado relevante para
empresa juntamente com a intensidade do esforço. Além disso, o construto foi
operacionalizado mediante as quatro formas de criação de conhecimento (socialização,
externalização, combinação e internalização) de Nonaka e Takeuchi (2003). Nesse sentido,
para Elbashir, Collier e Sutton (2011) a capacidade de absorção foi conceituada como sendo
uma capacidade de gerar conhecimento.
De acordo com Van den Bosch; Van Wijk; Volberda (2003), ainda existe certa
carência no que diz respeito ao desenvolvimento de métricas e pesquisas que evidenciem as
diferenças conceituais e operacionais sobre a mensuração do construto capacidade de
absorção em si, da mensuração dos seus antecedentes e da mensuração dos seus consequentes.

2.4. Desempenho operacional
Para Neely, Gregory e Platts (2005), ainda não existe consenso sobre os conceitos
principais, definições e a mensuração do construto desempenho. Em Venkatraman e
Ramanujam (1986), os autores tentaram sintetizar a mensuração de desempenho na pesquisa
em estratégia em um modelo composto por três círculos concêntricos (Figura 13). O círculo
na posição mais externa representa a eficácia da organização, o círculo intermediário, o
desempenho no nível operacional, desconsiderando indicadores financeiros e o círculo interior
engloba o desempenho financeiro e contempla todas as escalas e medidas ao desempenho
econômico da organização.
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Figura 13 - Escopo de desempenho de negócios
Fonte: Adaptado de Venkatraman e Ramanujam (1986).
Do ponto de vista da importância do construto desempenho, entende-se que ele pode
ser debatido em três dimensões. A primeira consiste na dimensão teórica, ao qual, o conceito
de desempenho da organização está no centro da teoria da estratégia, dado que diversas
perspectivas de estudos de estratégias apresentam implicação no desempenho. Outra
dimensão é de natureza empírica, onde algumas pesquisas em estratégia utilizam o construto
desempenho para averiguar a variedade de estratégias e processos. A terceira dimensão é a
gerencial, onde se mensura a melhoria de desempenho das organizações (VENKATRAMAN;
RAMANUJAM, 1986).
Diversas pesquisas que elucidam os benefícios do desempenho operacional nas
organizações

criados

(RUNGTUSANATHAM;

pela

utilização

SALVADOR;

de

práticas

FORZA;

na

CHOI,

gestão
2003;

de

operações
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EKENDAHL; EKEVÄRN, 2006; ZELBST; KENNETH JR; SOWER, 2010). Dentre essas
pesquisas, Rungtusanatham et al., (2003) apresentaram que o compartilhamento de
informações na cadeia de suprimentos tende à uma melhoria da qualidade, do tempo de
entrega, da flexibilidade e dos custos.
Este modelo considera que o desempenho operacional pode ser operacionalizado a
partir das prioridades competitivas básicas (custo, qualidade, flexibilidade e entrega), tratadas
no modelo como potenciais construtos latentes (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986;
WARD; MCCREERY; RITZMAN; SHARMA, 1998; NEELY; GREGORY; PLATTS, 2005;
PARAST; ADAMS; JONES, 2011). Ward et al., (1998) ressalta que para mensurar essas
prioridades competitivas é necessário que a organização se apoie em decisões que auxiliem
escolhas no mercado. Contudo, os resultados operacionais são vinculados à geração de
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vantagem competitiva, no que se refere à efetividade operacional, considerando as dimensões
supracitadas (JEONG; HONG, 2007).

2.4.1. Custo
Ferdows e DeMeyer (1990) constataram uma sequência no melhoramento de cada
uma das prioridades competitivas. Os autores identificaram que o alicerce para o
melhoramento contínuo de uma operação se inicia com um bom desempenho em qualidade.
Somente após ter condições minimamente aceitáveis em qualidade é que uma organização
poderia atingir a confiabilidade de entrega no processo e, por conseguinte, a flexibilidade e os
custos operacionais.
Empresas que possuem um bom desempenho nas prioridades competitivas de
qualidade, confiabilidade de entrega tendem, portanto, a ter um custo melhorado devido a
serem mais eficientes (SLACK, 1993). Paiva, Carvalho e Fensterseifer (2009) reforçam que
os custos também variam devido às economias de escala na produção, à curva de experiência
e à produtividade e, consequentemente, ocorre a melhoria de processos, da qualificação dos
recursos humanos, da integração com a cadeia de suprimentos, o que pode estimular um
melhor desempenho nos custos da operação.
A percepção de custo das organizações é influenciada pelo desempenho em outras
prioridades competitivas (DEMEYER; NAKANE; MILLER; FERDOWS, 1989; FERDOWS;
DEMEYER, 1990; SLACK, 1993; PENG; SCHROEDER; SHAH, 2011). Demeyer et al.,
(1989) identificaram que empresas que priorizam a flexibilidade têm um desempenho em
custo desfavorável. Em contrapartida, Peng, Schroeder e Shah (2011) não avaliaram o
desempenho dos custos relacionados às prioridades competitivas de qualidade, flexibilidade e
confiabilidade de entrega e, portanto, não se pode afirmar que empresas que são flexíveis
possuem um pior desempenho em custo.
A análise da prioridade competitiva em custos é bastante sutil, visto que ela não pode
ser feita de forma isolada (FERDOWS; DEMEYER, 1990). Segundo Slack (1993) é fato que
o custo pode aumentar dependendo do nível de variedade que uma organização oferece,
considerando que ofertar variedade requer uma tecnologia mais elaborada, sistemas de
controles mais complexos, maior quantidade de ajuste de máquinas, etc. Slack (1993) também
salienta que a variedade pode aumentar custos indiretos com a mão de obra para a aquisição
de materiais.
Por outra via, Garvin (1993) defende que se uma organização possui processos que
não tem erros em qualidade, não são incorridos custos para a correção desses erros, e
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portanto, custos com qualidade serão menores. O Quadro 6 apresenta algumas potenciais
relações entre os conceitos de custo com as demais prioridades competitivas e as
capabilidades que serão consideradas para esta dimensão.
Quadro 6 - Relações entre conceitos de custos
Relações entre
conceitos
Qualidade do produto
reduz custos
Confiabilidade de
entrega reduz os
custos

Custos das operações

Definição
Quanto menores os erros de qualidade,
menores serão os gastos para correção.
Quando as entregas são confiáveis os
custos de desperdício de energia, mão de
obra e recursos são evitados.
Custo das instalações, tecnologia e
equipamento: valor despendido em
investimentos,
manutenção
preventiva/corretiva,
troca
de
equipamentos.
Custos dos funcionários: o custo com
mão de obra.
Custos dos materiais: valor gasto nos
materiais utilizados na produção.

Capabilidades operacionais

Capabilidade para realizar os
processos logísticos com eficiência.
Capabilidade para realizar programas
de manutenção preventiva.
Capabilidade em recursos humanos
que possuam conhecimento técnico.

Fonte: Adaptado de Garvin (1993) e Slack (1993).

No cenário das distribuidoras de combustíveis, o custo está voltado para a busca de
preços mais acessíveis que os concorrentes e obtenção de menor custo total de produção e/ou
aumento da capacidade de produção para se obter custos inferiores. O ABC (Activity Based
Costing) é um método de custeio baseado nas atividades que a empresa efetua no processo de
produção. A identificação, análise e alocação de custos aos processos de uma empresa visam
melhor gerenciar sua lucratividade. O uso deste método permite uma melhor mensuração dos
custos porque reconhece os relacionamentos de causa dos responsáveis pelos custos das
atividades. De acordo com Hansen e Mowen, (2001) e Garrison e Noreen (2001), os objetos
de custos podem ser: produtos, clientes, departamentos e processos para o qual os custos são
medidos e atribuídos. O custo operacional na indústria do petróleo, além de estar presente na
composição do orçamento das empresas e nas análises econômicas de novos projetos, tem
importância na certificação das reservas de hidrocarbonetos (óleo e gás), principal ativo de
uma empresa petrolífera. Verre, Giubileo e Cadegiani (2009) relatam que inicialmente a
estimativa do custo operacional era feita usando porcentagem do investimento de capital ou
era baseada em dados históricos acrescida de uma contingência para a fase de operação. Eles
dividiram os custos em três categorias: custo com a operação, gastos com serviços e gastos
com gerenciamento e administração. Esses autores separaram os direcionadores de custos em:
operação e manutenção, produtos químicos, serviços de poços, seguros, logística e pessoal.
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Nesta pesquisa, os custos são considerados em função da eficiência do processo de
distribuição de combustíveis, suas instalações (relações com o terminal de armazenamento de
combustível) e da qualidade dos serviços oferecidos, conforme a posição de Garvin (1993) e
Slack (1993), ou seja, quanto melhor a eficácia da organização em utilizar os seus recursos e
evitar problemas em qualidade, maior tende a ser sua eficiência em custos.

2.4.2. Qualidade
Segundo Slack (1993), a prioridade competitiva de qualidade garante que a
organização obtenha um bom desempenho em outras prioridades competitivas importantes
como a confiabilidade de entrega, custos e flexibilidade. Demeyer et al., (1989) traz o
exemplo das organizações japonesas que possuem um nível superior de qualidade se
comparadas com empresas europeias ou norte-americanas, pelo fato de terem focado por
muitos anos nesta prioridade competitiva e, portanto, esta dimensão deve estar presente em
todas as áreas da organização (FERDOWS; DEMEYER, 1990; SLACK, 1993).
A qualidade é uma dimensão ampla e pode ser abordada sob várias óticas. O Quadro 7
sumariza as dimensões da qualidade e suas respectivas capabilidades operacionais.
Quadro 7 - Dimensões da qualidade
Conceito
Conformidade

Desempenho
Características

Confiabilidade
Durabilidade
Serviços
agregados
Estética
Qualidade
percebida

Definição
O quanto as especificações técnicas de um produto
estão preocupadas com o desempenho do processo:
- Fáceis de entender;
- Não ambíguas;
- Operacionais;
- Uteis.
Quanto o projeto/produto está dentro dos padrões
pré-estabelecidos.
O quanto um produto atende às suas especificações
técnicas.
Características secundárias dos produtos que
suplementam seu funcionamento básico –
personalização do produto.
Refere-se a probabilidade de mau funcionamento de
um produto.
Vida útil do produto, nas dimensões econômicas e
técnicas.
Rapidez no atendimento, cortesia e facilidade de
reparo oferecida pela empresa

Capabilidades operacionais

Capabilidade de produzir
conformidade com o projeto.

em

Capabilidade de produzir produtos
conforme
as
especificações
técnicas.
Capabilidade de produzir produtos
customizados.
Capabilidade de produzir produtos
duráveis.
Capabilidade em possuir estrutura
de suporte técnico ao cliente.

Característica mais subjetiva quanto a aparência de
um produto do ponto de vista dos clientes.
Outra dimensão subjetiva, sobre como o cliente
percebe um produto, desta vez, mais relacionado a
marca, reputação da empresa.

Fonte: Adaptado de Garvin (1993), Hill (1993) e Slack et al. (2002).
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No setor de distribuição de combustíveis foca-se no fornecimento de produtos que
atendem as especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). A gestão pela qualidade, antes de ser um modelo japonês é tão somente um sistema
de trabalho cooperativo, com decisões descentralizadas e delegação de responsabilidade. Os
grupos de controle de qualidade são autônomos em relação as suas tarefas e, algumas vezes,
decidem coletivamente os destinos da produção imediata. Meredith e Shafer (2002) enxergam
a qualidade como um modo eficaz de produzir com bom preço, a custos baixos, atendendo e
satisfazendo as necessidades dos clientes, tornando a empresa competitiva no mercado. A
qualidade pode ser vista interna ou externamente à organização. Quando vista internamente,
contribui para a redução de desperdício, aumento de produtividade e ausência de defeitos.
Quando vista externamente, facilita a conquista e manutenção de clientes. Em resumo,
qualidade é a capacidade de qualquer objeto ou ação de corresponder ao objetivo a que se
propõe. Estas diversas definições levam a uma única conclusão: conforme a situação, o
conceito muda. E, por ser um conceito amplo, o assunto qualidade tende a relacionar-se com
diversos aspectos das organizações: participação de mercado, custos, lucros, entre outros.
Garvin (1993) explica que a dimensão de qualidade possui aspectos subjetivos como a
estética dos produtos (aspectos relacionados à aparência do ponto de vista dos clientes) e
qualidade percebida pelo cliente (referente à percepção da marca ou reputação de uma
empresa). Como o foco desta pesquisa é compreender as rotinas de atendimento,
carregamento e descarregamento e roteirização de entregas das distribuidoras de combustíveis
verificando suas diferenças e seu respectivo impacto no desempenho operacional, os aspectos
de percepção do cliente não serão levados em consideração. Dessa forma, o objetivo se
concentrou nas capabilidades internas das rotinas selecionadas nesta tese.

2.4.3. Flexibilidade
A flexibilidade é entendida como uma ferramenta poderosa para a competição de uma
organização e para o atendimento de flutuações de demanda do mercado (DEMEYER et al.,
1989; SLACK, 1993; GERWIN, 1993).
Para Slack (1993), ser flexível é uma capacidade necessária para acompanhar com
rapidez e agilidade as mudanças tecnológicas e os concorrentes. O autor explica que a
flexibilidade permite à organização operar com uma variedade de produtos, viabilizando
outros objetivos como custos, confiabilidade de entrega e qualidade (DEMEYER et al., 1989;
SLACK, 1993).
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Entretanto, segundo Cox (1989), nem todas as organizações terão uma visão linear
para a obtenção da flexibilidade, conforme a proposta de Demeyer et al. (1989). De forma
contrária, Cox (1989) identifica que algumas organizações não consideram a flexibilidade em
suas prioridades competitivas tão fortemente devido a não compreenderem como mensurá-la.
O autor define a flexibilidade como a rapidez e a facilidade com a qual as organizações
podem responder às mudanças de mercado. Em outras palavras, a medida da flexibilidade é
tida pela eficiência do processo de mudança, ou seja, o quanto eficiente é o sistema produtivo
em mudar a quantidade e o volume de produtos e/ou serviços que são ofertados (COX, 1989).
A flexibilidade é mais um conceito amplo no âmbito das prioridades competitivas, e pode ser
dividida em duas dimensões (Quadro 8). Os autores ressaltam-na como um fator decisivo para
a competitividade e para a adaptação às novas demandas de mercado. Assim, uma empresa
que a desconsidera, corre riscos de não obter vantagem competitiva.
A flexibilidade de uma organização depende dos recursos destinados à sua operação
(COX, 1989; SLACK, 1993). É preciso verificar o quanto os recursos são capazes de mudar
em relação à tecnologia empregada, em relação à capacidade dos recursos humanos e em
relação à rede de suprimentos da operação.
Quadro 8 - Dimensões da flexibilidade
Conceito

Tipos

Definição

Flexibilidade
por faixa

Flexibilidade de
novos produtos

Capacidade de introduzir novos
produtos
ou
realizar
modificações dos atuais.
Capacidade
de
mudar
a
variedade dos produtos que
estão sendo produzidos.
Capacidade de alterar o nível
agregado de saídas da operação.

Flexibilidade de
variedade/mix

Flexibilidade
por tempo de
resposta

Flexibilidade de
volume
Flexibilidade das
instalações/Equip
amentos
Flexibilidade de
entrega
Rede
suprimentos

de

Capabilidades operacionais

Capacidade do tempo de
preparo das linhas de produção,
o tempo do ciclo de produção.
Capacidade de alterar as datas
prometidas para a entrega.
Tempo
de
fornecedor.

resposta

do

Capabilidade de produzir/introduzir
novos produtos/serviços rapidamente.
Capabilidade para mudar o volume de
saída.
Capabilidade para postergar ou
antecipar entregas - Habilidade para
responder às incertezas de demanda.
Capabilidade de produzir em horas
extras a fim de atender flutuações de
demanda.
Capabilidade para ajustar a capacidade
fabril rapidamente.
Capabilidade de integração interna
entre área comercial e industrial para
melhor atender as necessidades do
cliente.

Fonte: Adaptado de Slack (1993) e Cox (1989)
Ainda sobre a flexibilidade verifica-se a preocupação com mudanças rápidas de
especificações de produtos, mudanças rápidas de volumes de produção, ampla variedade de
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produtos, e/ou mudança rápida de mix de produtos. Legge (1995) afirma que a capacidade da
organização em implementar, consolidar e sustentar mudanças, tem sido relacionada ao grau
de flexibilidade organizacional. As empresas que adotam práticas de gestão mais flexíveis têm
maior possibilidade de responder adequadamente às pressões e exigências do ambiente
externo. O tipo de estrutura escolhido é um dos fatores que pode dotar a empresa de maior ou
menor grau de flexibilidade. Legge (1995) ainda sugere que, para serem capazes de gerenciar
e planejar seus processos de mudança, antecipar-se às pressões, e adaptar-se às mudanças
ambientais e incertezas, as organizações procuram evitar as estruturas rígidas, de natureza
burocrática, hierarquizada e com poderosos grupos de interesses, e inibir as demarcações
entre grupos de trabalho. A flexibilidade é definida como a capacidade de uma organização se
adaptar, dentro de quatro dimensões. A primeira, em termos de tempo, que pode ser descrita
como o total de tempo que a organização leva para responder a uma mudança no ambiente. A
segunda, denominada de extensão, diz respeito à capacidade da organização em se adaptar a
mudanças planejadas e não planejadas. A terceira, a forma pela qual a flexibilidade é obtida
pode ocorrer de maneira proativa, onde considera o controle sobre as mudanças no ambiente
para se obter melhor desempenho, ou pode ocorrer de maneira reativa considerando a reação
às mudanças como forma de minimizar impactos. Em relação a quarta dimensão ressalta-se o
foco, onde faz referência como a flexibilidade é obtida, seja ela do ponto de vista interno ou
externo à organização (GOLDEN; POWELL, 1999).
Ainda segundo Golden e Powell (1999), o fato da flexibilidade ter diferentes
significados em diferentes contextos, tem conduzido ao desafio de se desenvolver métricas
capazes de quantificar o grau de “valor da flexibilidade”. Como os níveis de flexibilidade são
raramente monitorados ou medidos, as suas avaliações tendem a ser subjetivas ou informais.
Apesar da literatura apresentar formas alternativas de se medir a flexibilidade, quatro métricas
foram consideradas na pesquisa de Golden e Powell (1999) para se atingir este objetivo: i)
eficiência – capacidade de manter uniformidade –; ii) sensibilidade – capacidade de responder
a uma mudança de forma rápida aproveitando as oportunidades externas e reduzindo o
impacto das ameaças –; iii) capacidade de se planejar e se adaptar a mudanças previstas; iv)
capacidade de responder de forma satisfatória a mudanças não planejadas.
Nesta pesquisa, a flexibilidade é considerada como a habilidade das distribuidoras em
adequar suas rotinas para atender a flutuações de demanda do mercado e, assim, manter-se
competitiva. Não se trata de uma função dependente de qualidade, custo e confiabilidade de
entrega (DEMEYER et al., 1989; DAL PONT; FURLAN; VINELLI, 2008; CHI; KILDUFF;
GARGEYA, 2009), mas sim uma alternativa destes tipos de empresa para obter
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competitividade (COX, 1989; SLACK, 1993; GERWIN, 1993; HAYES; WHEELWRIGHT,
1984; AVELLA; FERNÁNDEZ; VÁZQUEZ, 2001; CHRISTIANSEN; BERRY; BRUUN;
WARD, 2003).

2.4.4. Prazo de entrega
Para Slack (1993, p. 66) “confiabilidade significa cumprir as promessas de entrega –
honrar o contrato de entrega com o cliente”. O autor entende que a confiabilidade de entrega é
mensurada pela data efetiva de quando os produtos chegam até o cliente final. Enfatiza
também que a integridade da entrega é importante e complementar, capaz de fidelizar o
cliente. A integridade da entrega refere-se à capacidade da empresa em manter a satisfação do
cliente, como por exemplo, por meio de serviços de vendas. Confiabilidade também se refere
à dimensão de qualidade, no que tange a conformidade de entregas (HAYES;
WHEELWRIGHT, 1984; AVELLA; FERNÁNDEZ; VÁZQUEZ, 2001).
Slack (1993) ressalta que qualquer atraso na cadeia interna da empresa pode impactar
no desempenho da confiabilidade da operação. A organização necessita ter a capacidade de
planejar com antecedência, a capacidade de organização de pedidos para garantir o bom fluxo
das operações, além da confiabilidade atribuída aos recursos humanos da operação.
A confiabilidade é um conceito multidimensional, uma vez que se refere à
confiabilidade do produto dentro da dimensão de qualidade – probabilidade de um produto
operar sem interrupção no maior tempo possível, antes de ocorrer qualquer falha (GARVIN,
1993; FURLAN; DAL PONT; VINELLI, 2011). Refere-se também à confiabilidade da
entrega de produtos (SLACK et al., 2002). O Quadro 9 resume as dimensões da
confiabilidade com suas respectivas capabilidades.
Quadro 9 - Dimensões do prazo de entrega
Conceito
Qualidade

Tipos
Confiabilidade
produto

do

Qualidade
entrega

da

Confiabilidade
entrega

de

Entrega

Definição

Capabilidade operacionais

Tempo de operação que o
produto funcionará antes que
ocorra uma falha.
Capacidade de entregar os
pedidos sem erros, em sua
íntegra.
Capacidade de cumprir os
prazos prometidos, medido
pela proporção de entregas
realizadas na data prometida

- Capacidade de programar eficientemente
os roteiros de entrega
- Capacidade de ofertar serviços e produtos
com
qualidade,
consequentemente
aumentando a confiabilidade
- Capacidade de evitar problemas,
buscando proativamente soluções para
problemas logísticos
- Capacidade de manobrar rupturas
internas de forma a não afetar os clientes

Fonte: Adaptado de Slack (1993), Gavin (1993) e Christopher (2003).
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Slack (1993) ressalta que a confiabilidade de entrega vem se tornando um fator
decisivo na obtenção de pedidos, pois entregas confiáveis melhoram o vínculo entre cliente e
fornecedor. De forma conceitual, o desempenho operacional nessas dimensões pode ser
causado pelo desenvolvimento de uma capacidade genérica operacional, sendo dependente
das rotinas operacionais que são trabalhadas na organização, assim como a capacidade de
absorção dos sujeitos nas rotinas das distribuidoras de combustíveis. O modelo desta tese
considerou que o desempenho operacional pode ser operacionalizado a partir das prioridades
competitivas básicas (custo, qualidade, flexibilidade e entrega), tratadas como variáveis
latentes e articuladas com a abordagem da capacidade dinâmica e da capacidade de absorção
que serão discutidas na próxima seção.
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3. MODELO CONCEITUAL E PROPOSIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA
Nesta seção são apresentados os pressupostos teóricos desta pesquisa. Partindo de
estudos teóricos e empíricos precedentes, são desenvolvidas e debatidas possíveis relações
entre os principais construtos desta tese: (P1) - relação entre a capacidade de capacidade
dinâmica e desempenho operacional; (P2) - relação entre a capacidade de absorção e a
capacidade dinâmica; (P3) - relação entre a capacidade de absorção e o desempenho
operacional. Para Blaikie (2009), a passagem entre as fases iniciais da de revisão teórica e
formulação de pressupostos demanda um processo dedutivo, uma vez que o pressuposto
teórico é resultado de uma articulação parcial de conceitos teóricos. Por isso, os pressupostos
ostentados nesta seção podem ser visualizados como um conjunto de conjecturas propostas
que podem revelar um possível relacionamento entre duas ou mais abordagens teóricas
(BLAIKIE, 2009; CRESWELL, 2010).

3.1. Articulação entre a capacidade dinâmica e o desempenho operacional
O modelo conceitual está baseado na abordagem das capacidades dinâmicas de
Eisenhardt e Martin (2000) e Wang e Ahmed (2007), que entende que as capacidades
dinâmicas são rotinas e processos e que estão embutidas nelas. Dessa forma, as rotinas
organizacionais, delimitando-se para a tipologia de rotina operacional (Nelson e Winter,
1982) é considerada como unidade de análise onde o modelo conceitual foi aplicado
empiricamente. As rotinas operacionais avaliadas nessa tese estão presentes na rotina de
atendimento a clientes, na rotina voltada ao carregamento e descarregamento de veículos e a
rotina de roteirização de entrega selecionadas em função de estarem presentes nas atividades e
tarefas das distribuidoras relacionadas à avaliação corrente das rotinas mencionadas. O fato de
avaliar as rotinas operacionais se dá em relação à possibilidade de elas serem passíveis de
sofrerem mudanças ou alterações, dado que o objetivo principal das organizações consiste em
procurar alternativas para problemas que estejam sendo vivenciados (NELSON; WINTER,
1982; BIGHAM, EISENHARDT; FURR, 2007).
Eisenhardt e Martin (2000) e Teece (2009) explicam que a vantagem das organizações
pode decorrer das capabilidades que estão enraizadas no alto desempenho de rotinas, baseados
em seus processos e condições históricas. Em consonância a isso, Deffee e Fugate (2010)
defendem a necessidade de abordar as capabilidades presentes nas operações com a visão das
capacidades dinâmicas.
Para que a organização obtenha um desempenho operacional superior em relação aos
seus competidores, torna-se necessário desenvolver e aprimorar a capacidade em fornecer
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produtos ou serviços que gerem maior valor econômico para seus clientes (LAWSON;
COUSINS; HANDFIELD; PETERSEN, 2009). O valor econômico criado pela empresa
consiste na diferença entre o benefício percebido pelos clientes e o custo econômico gerado
por ela. Dessa forma, uma empresa cria um valor econômico relativamente maior que seus
rivais quando traz benefícios percebidos pelo cliente por meio da diferenciação de seus
produtos ou serviços, ou por meio de baixos custos (FERDOWS, 2006).
Christopher (2003) explica que as empresas que competem em cadeias complexas
podem adquirir um desempenho operacional satisfatório na medida em que compreendem o
ambiente em que operam e a sua interdependência na rede. O autor enfatiza que a troca de
informações e a visibilidade do negócio são essenciais para que a empresa consiga gerar o
valor esperado pelo cliente e, dessa forma, obter vencer a competição com seus concorrentes.
Os objetivos relacionados ao desempenho operacional de uma empresa são baseados na
estratégia de negócios, visto que a área de operações precisa apoiar e satisfazer às
necessidades de seus elos internos (SLACK et al., 2002).
Portanto, espera-se que por meio das rotinas de atendimento a clientes, carregamento
de veículos, e roteirização de entregas sejam proporcionadas vantagens nas medidas do
desempenho operacional das distribuidoras englobando a redução de custos, melhoria de
qualidade, flexibilidade e prazo de entrega. Essas dimensões do desempenho operacional são
largamente utilizadas pela literatura especializada, em especial nos trabalhos de GonzálezBenito (2005) e Lai e Wong (2012). Embora existam diversos tipos de desempenho
organizacional, como o financeiro e o mercadológico, nesta pesquisa aprecia-se apenas o
desempenho em sua vertente operacional. Dessa forma, formulou-se a seguinte proposição
afim de compreender as capacidades das distribuidoras no que diz respeito a percepção do
ambiente, ao aproveitamento de oportunidades e a capacidade de gerenciar ameaças e
adaptações.

Proposição 1: Quanto maior for o grau de execução das rotinas operacionais para melhoria
das atividades de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento de veículos e
roteirização de entregas por parte das distribuidoras de combustíveis, maior será o aumento do
desempenho operacional das distribuidoras de combustíveis no que se refere a economia de
custo, melhoria da qualidade, cumprimento de prazos de entrega e flexibilidade com os
clientes bandeirados e não bandeirados.
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3.2. Articulação entre a capacidade dinâmica e a capacidade de absorção
Zahra e George (2002) reconceituam a capacidade de absorção como uma capacidade
dinâmica pertencente à criação e utilização de conhecimento que melhora a habilidade da
organização em obter um diferencial competitivo perante outras empresas. Os autores
destacam que as capacidades dinâmicas permitem à organização reconfigurar suas bases de
recursos e se adaptar as mudanças nas condições do mercado. Portanto, definem a capacidade
de absorção como um conjunto de processos e rotinas organizacionais pelos quais a
organização adquire, assimila, transforma e explota conhecimento para produzir uma
capacidade dinâmica organizacional (ZAHRA; GEORGE, 2002). A capacidade de absorção
seria uma capacidade dinâmica que influencia a habilidade da organização em criar e
implantar o conhecimento necessário para criar outras capacidades organizacionais (ZAHRA;
GEORGE, 2002).
Em Todorova e Durisin (2007) a capacidade de reconhecer o valor de um novo
conhecimento externo representa um importante componente da capacidade absorção já que
essa valorização não é automática. Os autores reforçam que um modelo que contemple a
capacidade de absorção deve capturar sua respectiva dinâmica por meio da adição de ciclos de
feedback já que a capacidade de absorção futura é determinada pela absorção atual de novos
conhecimentos nas rotinas e processos organizacionais.
A organização pode absorver conhecimento do meio externo, mas só o fará se os
repositórios de conhecimento e as mentes dos indivíduos que a compõe estiverem procurando
e sejam receptivos a esse conhecimento baseado no que já sabem (ROBERTS; GALLUCH;
DINGER; GROVER, 2012). Roberts et al., (2012) esclarecem que esse conhecimento flui
pela organização e que esse fluxo de conhecimento pode ser facilitado se houverem processos
e estruturas adequadas que podem criar mecanismos eficientes para sua aplicação em
propósitos úteis. Dessa forma, a capacidade de absorção depende do conhecimento prévio
relacionado, da capacidade de absorção dos indivíduos e do passado.
Duchek (2013) aponta que as definições utilizadas, seus componentes, antecedentes e
resultantes são heterogêneos, nas quais pesquisadores trataram rotinas específicas que
constituem a capacidade de absorção como uma caixa preta. No entanto, apesar das
diferenças, todos os conceitos entendem a capacidade de absorção como uma capacidade de
responder rapidamente em ambientes que mudam. E, portanto, Duchek (2013) propõe uma
perspectiva baseada na prática em razão de fornecer e uma abordagem alternativa de análise
das rotinas de absorção, o que proporciona aos pesquisadores uma melhor compreensão do
que os membros da organização estão fazendo e como a organização trabalha.
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A rapidez com que as informações externas e internas são acessadas pelas
distribuidoras de combustíveis têm sido cada vez mais importantes para agregar valor aos
produtos e/ou serviços oferecidos. Na atual dinâmica do mercado de combustíveis, a
capacidade de absorver dados, transformá-los em informações e gerar conhecimento torna-se
imprescindível para as empresas desse segmento. Desta forma, é por meio dos processos e
rotinas de distribuição de combustíveis que estas empresas adquirem, assimilam, transformam
e explotam o conhecimento. Com base nessas considerações, formulou-se a seguinte
proposição:

Proposição 2: A capacidade de absorção do conhecimento, em seus níveis potencial
(aquisição e assimilação) e realizada (transformação e explotação) na execução das rotinas
operacionais de atendimento a clientes, carregamento de veículos e roteirização de entrega
permite que as distribuidoras de combustíveis desenvolvam capacidades dinâmicas no que diz
respeito a percepção do ambiente, ao aproveitamento de oportunidades e a capacidade de
gerenciar ameaças e adaptações.

3.3. Articulação entre a capacidade de absorção e o desempenho operacional
Levando em consideração que o propósito da capacidade de absorção é aplicar
externamente informações adquiridas para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990) e
uma vez que a ACAP auxilia as organizações a desenvolverem um diferencial competitivo
(ZAHRA;

GEORGE,

2002;

LEONARD-BARTON,

1992;

VAN

DEN

BOSCH;

VOLBERBA; DE BOER, 1999 FLATTEN; GREVE; BRETTEL, 2011), o desempenho é
uma variável recorrente em boa parte das pesquisas no âmbito da gestão estratégica sendo de
interesse tanto para pesquisadores quanto para gestores. No que tange a sua investigação, os
pesquisadores têm conceituado e mensurado o desempenho de diferentes formas, dependendo
das questões de pesquisa, do foco disciplinar e da disponibilidade de dados.
Apesar dessa relação entre a capacidade de absorção e o desempenho já ter sido
estudada em trabalhos anteriores (BERGH; LIM, 2008; LICHTENTHALER, 2009;
KOSTOPOULOS

et

al.,

2011),

poucos

estudos

têm

aplicado

uma

abordagem

multidimensional, que nos permite analisar cada dimensão particular da ACAP juntamente
com a pouca quantidade de pesquisa que de certo modo relacionam a ACAP com o
desempenho operacional. De acordo com Zahra e George (2002) para melhoraria do
desempenho, as organizações devem desenvolver e gerenciar todas as dimensões da ACAP
simultaneamente. Em outras palavras, a capacidade de aquisição e assimilação do
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conhecimento externo podem possibilitar à empresa a criação de uma base de conhecimento
novo e ampliado. Todavia, isto não é suficiente para que a organização alcance um
desempenho operacional superior, a menos que o novo conhecimento adquirido seja
transformado e aplicado em novos produtos, processos e/ou rotinas (ZAHRA; GEORGE,
2002).
Dessa forma, em se tratando de empresas do segmento de combustíveis, contexto de
estudo desta tese, o entendimento do desempenho operacional ocorrerá por meio de fontes
secundárias e dados percentuais, uma vez que existe a dificuldade em se obter dados de
relatórios financeiros e estratégicos das distribuidoras.
Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) e Spender (1996) analisam que a capacidade
da empresa em incorporar novos conhecimentos em suas operações pode ser comprometida
pelo grau de absorção dos sujeitos envolvidos com as principais rotinas. Portanto, pode haver
um comprometimento do desempenho operacional da empresa, no que se refere aos seus
custos, à qualidade, a flexibilidade e a entrega do produto (nesse caso os diversos tipos de
combustíveis que estão presentes nas operações das distribuidoras de combustíveis). Apesar
das pesquisas que relacionam capacidade de absorção e desempenho não se voltarem às
questões operacionais, nesta tese foi considerado o desempenho no nível operacional das
distribuidoras de combustíveis como um resultado da capacidade de absorção. Dessa forma,
formulou-se a seguinte proposição:
Proposição 3: A capacidade de absorção do conhecimento, em seus níveis potencial
(aquisição e assimilação) e realizada (transformação e explotação) permite que as
distribuidoras de combustíveis consigam diferenciais competitivos em relação a outras
distribuidoras concorrentes no que diz respeito ao desempenho operacional nos aspectos de
qualidade, custo, flexibilidade e entrega.

Com a finalidade de sintetizar as relações teóricas entre os principais construtos desta
tese – capacidade dinâmica, capacidade de absorção e o desempenho operacional – a Figura
14 representa um esquema visual dessas relações, conforme descritas nas proposições teóricas
supracitadas ao longo desta seção.
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Figura 14 - Modelo conceitual da pesquisa
Fonte: o autor (2016).
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta seção descreve os procedimentos metodológicos enfatizando o método e a
natureza da pesquisa, a estratégia, o lócus da investigação, a população e amostra junto com
as técnicas de análise de dados que foram aplicadas.

4.1. Método de pesquisa
O uso de métodos múltiplos de investigação que combinam os dois tipos de pesquisa –
qualitativa e quantitativa – cria o chamado método misto de pesquisa científica. O método
misto surge, segundo Creswell (2009), a partir da necessidade de se esclarecerem questões e
promover a compreensão de análises complexas a partir da reunião de dados qualitativos e
quantitativos em uma única pesquisa. Neste caso, os resultados de um método podem auxiliar
a identificar os participantes a serem estudados ou nortear as perguntas a serem feitas pelo
outro método. Logo, tanto os dados qualitativos quanto os quantitativos podem ser unificados
em um grande banco de dados ou os resultados podem ser utilizados para reforçar um ao
outro, como por exemplo utilizar citações qualitativas para corroborar com resultados
estatísticos. Quando se compara o uso do método misto com os métodos qualitativo e
quantitativo (Quadro 10) verifica-se que, se o pesquisador ficar restrito apenas a uma
abordagem metodológica isto pode comprometer o estudo do fenômeno de interesse.

Quadro 10 - Métodos quantitativos, mistos e qualitativos
Método quantitativo
Predeterminado

Método misto
Tanto métodos predeterminados
quanto emergentes

Método qualitativo
Métodos emergentes

Questões baseadas no instrumento

Tanto questões abertas quanto
fechadas

Perguntas abertas

Dados de desempenho, dados de
atitudes, dados observacionais e
dados de censo

Formas múltiplas
baseados
em
possibilidades

Dados de entrevistas, dados de
observação, dados de documentos
e dados audiovisuais.

Analise estatística

Análise estatística e de texto

Análise de texto e imagem

Interpretação estatística

Por meio da interpretação dos
bancos de dados

Interpretação
padrões

de dados
todas
as

de

temas

e

de

Fonte: Creswell (2009).

Creswell (2009) aponta três formas em que o método misto pode ser utilizado: i)
método misto sequencial; ii) método misto concomitante; iii) método misto transformativo.
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O método misto sequencial é aquele em que o pesquisador busca desenvolver ou
expandir os achados de um método com os de outro método. Este processo pode, por
exemplo, se iniciar com uma entrevista qualitativa com propósitos exploratórios e continuar
com um método quantitativo, de levantamento de dados com uma amostra mais robusta, para
que o pesquisador consiga generalizar os resultados para a população. Uma outra
possibilidade no método misto sequencial consiste na pesquisa se iniciar com o método
quantitativo, no qual algumas abordagens teóricas ou construtos são testados, seguido por um
método qualitativo que envolva uma exploração mais detalhada de alguns casos
(CRESWELL, 2009).
O método misto concomitante é aquele em que o pesquisador converge ou mistura
dados quantitativos e qualitativos para realizar uma análise abrangente do problema de
pesquisa. Neste modelo, o pesquisador coleta as duas formas de dados ao mesmo tempo e
posteriormente incorpora as informações na interpretação dos resultados. Vale dizer que no
método misto concomitante, pode-se realizar uma coleta de dados menor com uma outra
coleta de dados maior para analisar diferentes tipos de questões (CRESWELL, 2009).
O método misto transformativo se configura como aquele em que o pesquisador utiliza
o enfoque teórico como uma perspectiva mais abrangente em uma tese que contemple tanto
dados quantitativos quanto qualitativos. Este enfoque proporciona uma estrutura para tópicos
de interesse, métodos para coleta de dados e para os achados ou mudanças que venham a ser
previstas no decorrer do estudo. Creswell (2009) afirma que dentro deste enfoque pode haver
um método de coleta de dados envolva uma abordagem sequencial ou concomitante.
Para a execução desta tese foi adotado o método misto sequencial. Portanto, foram
envolvidas duas etapas: a primeira qualitativa e a segunda quantitativa. Na etapa qualitativa,
foram realizadas entrevistas com profissionais de distribuidoras de combustíveis que exerciam
cargos de coordenação e de gerências associados com as rotinas escolhidas para a realização
do estudo. Para a realização das entrevistas nessa etapa foi desenvolvido um questionário
estruturado com questões em aberto. A partir da análise dessas entrevistas elaborou-se um
questionário estruturado e fechado que foi aplicado na etapa quantitativa da pesquisa.

4.2. Natureza da pesquisa
Gil (1995) afirma que na pesquisa social é possível agrupar as mais diversas
investigações em três níveis: a) pesquisa exploratória; b) pesquisa descritiva; c) pesquisa
explicativa. No que concerne à pesquisa exploratória, a finalidade principal é desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas na formulação de problemas mais
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precisos ou hipóteses que possam ser investigadas em estudos posteriores (GIL, 1995;
BLAIKIE, 2009). Portanto, o desenvolvimento da pesquisa exploratória tem o objetivo de
proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato ou temática.
Em relação à pesquisa descritiva, seu objetivo principal é a descrição das
características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento das relações entre
variáveis (BLAIKIE, 2009). São estruturadas com hipóteses ou questões norteadoras
definidas. De acordo com Gil (1995) inúmeros estudos podem ser classificados sob este título
e uma de suas características mais significativas está na utilização das técnicas padronizadas
de coleta de dados.
Ainda que a pesquisa envolva essas duas etapas, ela pode ser considerada exploratória
e descritiva. O fato de ser exploratória se dá devido à busca de informações que permitam
compreender com mais precisão as relações entre a capacidade dinâmica e o desempenho
operacional e como a capacidade de absorção atua como variável mediadora nestas duas
últimas variáveis. A partir da exploração e compreensão destas relações, estabelecidas a
priori nesta tese, teve-se como objetivo formular hipóteses que pudessem ser investigadas na
etapa quantitativa, que foi realizada após o entendimento destas relações (BLAIKIE, 2009). E
o fato de ser descritiva procura (com base nas hipóteses formuladas) descrever a intensidade
das capacidades dinâmicas e como ela se reflete no desempenho operacional junto com a
incidência da capacidade de absorção nas rotinas selecionadas nesta tese.

4.3. Estratégia da pesquisa
Foi utilizada a estratégia de estudo de múltiplos casos. Dentro dos quatro tipos de
casos classificados por (YIN, 2005), entende-se que, neste estudo, o tipo a ser considerado é
‘caso holístico com design múltiplo simples’ (Figura 15) (YIN, 2003). Nesse tipo de design,
ocorre uma réplica literal em todos os casos e, posteriormente é feita uma comparação para
verificar convergências e/ou divergências dos resultados. O estudo de caso é aplicável quando
a estratégia de pesquisa busca responder perguntas do tipo “como?” e “por quê?” e
focalizando casos contemporâneos ou histórico (YIN, 2005). Além disso, esta estratégia de
pesquisa é um caminho comum na investigação qualitativa, sendo definidos pelo interesse em
um caso, e não pelos métodos de investigação utilizados. É uma descrição e análise profunda
de um fenômeno ou unidade social como um indivíduo, grupo, instituição ou comunidade
(MERRIAM, 2009). Esse tipo de investigação coaduna-se com os objetivos aqui propostos,
uma vez que não se almeja estabelecer relações causais perenes, mas sim explorar as
explicações racionais para o fenômeno.
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Figura 15 - Tipos básicos de designs para estudos de caso
Fonte: Yin (2005).
4.4. Unidade de análise
Um dos principais componentes do estudo de caso está relacionado as complicações
fundamentais na definição do que seria um ‘caso’. Nesse sentido, Yin (2005) orienta que a
tentativa de definição da unidade de análise (portanto do caso) está relacionada ao modo
como o pesquisador definiu a(s) questão(ões) de pesquisa e, a partir disso, avaliar se a
pesquisa investigará indivíduos, grupos, processos, relações, mercados, aspectos políticos etc.
Por isso, especificar corretamente a(s) questão(ões) iniciais da pesquisa traz como
consequência a seleção da unidade de apropriada de análise (YIN, 2005). Logo, se as questões
formuladas pelo pesquisador não derem preferência a uma unidade de análise em prol de
outra, Yin (2005) afirma que elas podem estar vagas demais ou excedendo em número
gerando problemas ao pesquisador no decorrer da condução da pesquisa.
No entanto, quando o pesquisador conseguir obter uma definição acerca da unidade de
análise, Yin (2005) adverte que o mesmo não a deve considerar como definitiva. Em outras
palavras, a escolha da unidade de análise juntamente com outros pontos da tese pode ser
revisitada em função dos achados que emergirem durante a etapa de coleta de dados. Yin
(2005) também orienta que em algumas situações a unidade de análise pode ser definida de
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um modo, mas o fenômeno que está sendo investigado demanda uma definição diferente.
Tendo em vista essa potencial dificuldade, o autor recomenda que o pesquisador deve se
utilizar de práticas que permitam a discussão do caso com outros pesquisadores da área. E,
uma vez estabelecida a definição geral, deve-se considerar a unidade de análise.
Para esta tese a unidade de análise foram as rotinas operacionais de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de entregas. A escolha
por estas unidades de análise foi baseada no tipo de negócio em que as distribuidoras de
combustíveis estão inseridas juntamente com as características particulares do Complexo
Industrial Portuário de Suape/PE. Vale explicar que são totalizadas dezessete distribuidoras de
combustíveis instaladas nesta estrutura. Estas distribuidoras estão divididas em cinco grandes
terminais. Os terminais se caracterizam como empresas responsáveis pela armazenagem,
processos de carregamento e descarregamento de veículos, controle de qualidade, etc.
Porém como o objetivo principal desta tese está configurado na análise da influência
das capacidades dinâmicas, mediadas pelos componentes da capacidade de absorção do
conhecimento, no desempenho operacional das bases de combustíveis, estas distribuidoras
apresentam semelhanças no que diz respeito a suas rotinas. Em outras palavras, todas as
distribuidoras prestam atendimento aos seus clientes que se caracterizam por postos
bandeirados e não bandeirados, realizam as rotinas de carregamento e descarregamento de
veículos (no caso do descarregamento existem as situações de quando a distribuidora compra
algum produto pelo modal rodoviário e na entrega de um produto previamente vendido para
um cliente) e planejam diariamente os roteiros de entrega dos produtos.
Isto posto, mesmo as rotinas em sua concepção sendo as mesmas, entendia-se que
poderia haver variações dentro deste contexto entre as distribuidoras no que diz respeito à
execução de atividades componentes destas rotinas, sejam elas específicas das distribuidoras
ou em conjunto com o terminal de armazenamento. Portanto, a partir deste fato se pretendeu
investigar quais são estas variações e como os componentes da capacidade de absorção atuam
e contribuem para que as distribuidoras obtenham maior desempenho em suas operações e se
sobressaiam entre si. Por essa razão que para a investigação deste fenômeno foram
selecionadas as três rotinas supracitadas no parágrafo anterior como unidades de análise.

4.5. Rotinas selecionadas para estudo
Como fora mencionado no tópico anterior, esta tese adotou como unidades de análise
as rotinas operacionais de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento de
veículos e roteirização de entregas. Isto posto como se pretendeu investigar as diferenças
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existentes nessas três rotinas junto as distribuidoras de combustíveis instaladas no Complexo
Industrial Portuário de Suape/PE, apresenta-se genericamente as atividades que compõem
estas rotinas:

Rotina de atendimento a clientes
-Receber pedidos, analisá-los, verificando se há o código do cliente, os dados do
Representante Comercial (RC), Transportadora (se o tipo de frete é CIF ou FOB), os preços
negociados pelo RC, se batem com a tabela vigente, forma de pagamento (se a prazo ou à
vista);
-Levar os pedidos para financeiro afim de verificar a situação do cliente, sendo ele
inadimplente ou adequado. Se o cliente estiver inadimplente, sua situação será analisada pela
direção da empresa para liberação da venda dos produtos;
-Verificar os itens dos pedidos: quais existem em estoque e/ou que precisam ser
programados;
-Obter uma estimativa/previsão da disponibilização dos produtos que não existiam em
estoque;
-Executar o faturamento dos itens existentes em estoque;
-Emitir Notas Fiscais. Esses documentos vão junto com a carga e entregues ao
motorista da Transportadora;
-Solicitar prorrogação de títulos e pedidos de clientes, bem como fazer baixas de
títulos, tão logo ocorra a devolução de mercadorias.

Rotina de carregamento e descarregamento de combustíveis
-Acompanhar o controle de qualidade do combustível com base nos relatórios diários
acerca de seu estado enviados pelo terminal;
-Cadastrar os veículos no sistema do terminal para que sejam programados os
carregamentos;
-Elaborar os relatórios periódicos acerca da capacidade de armazenamento da
distribuidora para cada produto nos tanques dos terminais;
-Acompanhar manutenções nos tanques de armazenamento;
-Acompanhar o processo de carregamento dos veículos realizados pelos terminais;
-Realizar check-list do veículo para executar o carregamento e o descarregamento;
-Acompanhar, por meio dos motoristas, o descarregamento dos combustíveis nos
postos revendedores.
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Rotina de roteirização de entregas
-Providenciar contratação de transportadoras (CIF ou FOB), informando o gerente
Administrativo quais as Transportadoras podem ser contratadas, para sua análise e aprovação;
-Receber as avaliações das transportadoras, realizadas pelo funcionário de recebimento
da base operacional, analisar os dados, contatá-las para as providências necessárias;
-Elaborar a programação semanal de pedidos dos clientes;
-Contatar clientes exclusivos para fazer agendamento de chegada de cargas em seus
portos.

4.6. Validade e confiabilidade do caso
Segundo Yin (2005) como se supõe que em uma pesquisa contenha um conjunto
lógico de proposições, se faz necessário que o pesquisador tenha atenção sobre o julgamento
da qualidade da sua respectiva pesquisa utilizando alguns testes que revelem aspectos sobre a
fidedignidade, credibilidade, confirmação e fidelidade dos dados.
Assim sendo, quatro testes são comumente usados para determinar a qualidade da
pesquisa empírica nas ciências sociais, são eles: i) validade do construto; ii) validade interna;
iii) validade externa; iv) confiabilidade.
i) Validade do construto: estabelece medidas e parâmetros operacionais corretos para
os conceitos que estão sendo utilizados na pesquisa;
ii) Validade interna: estabelece uma relação causal, por meio da qual são apresentadas
certas condições que levem a outras condições, como diferenciada de relações espúrias;
iii) Validade externa: estabelece o domínio ao qual os achados de um estudo podem
ser generalizados;
iv) Confiabilidade: apresenta que as operações de um estudo – como os procedimentos
de coleta de dados – podem ser repetidos, apresentando resultados similares.
Dentro deste universo, para a estratégia de estudo de caso também se faz necessário a
aplicação destes testes devido a sua importância para as pesquisas que utilizam este tipo de
estratégia.
Para esta tese, três testes foram utilizados seguidos das respectivas táticas
recomendadas para estudos de caso, bem como a referência à fase de pesquisa em que a tática
será utilizada (Quadro 11). Vale dizer que a validade interna não será contemplada nesta tese
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visto que o pesquisador não desenhou seu respectivo modelo de pesquisa estabelecendo
relações causais entre os construtos.
Quadro 11 - Táticas do estudo de caso para três testes na pesquisa
Testes de caso

Táticas do estudo
Utilização de fontes múltiplas de evidências

Fase da pesquisa na qual a tática
deve ser aplicada
Coleta de dados

Estabelecimento do encadeamento de evidências
Validade do
construto

Validade
Externa

Coleta de dados
O relatório do estudo de caso será revisado por
informantes da pesquisa
Utilização de teoria em estudo de múltiplos casos

Composição
Formulação do projeto de pesquisa

Utilização lógica da replicação em estudos de
múltiplos casos

Formulação do projeto de pesquisa

Utilização do protocolo de pesquisa para estudo de
caso

Coleta de dados

Desenvolvimento de banco de dados para estudo de
caso

Coleta de dados

Confiabilidade

Fonte: Adaptado de Yin (2005).
4.7. Lócus do estudo, população e amostra
No Complexo Industrial Portuário de Suape, PE existem 18 distribuidoras divididas
em cinco grandes terminais de operações. No TEMAPE (Terminais Marítimos de
Pernambuco S/A) ficam instaladas as distribuidoras Petrovia, Setta, Petrobahia, Petrox,
Dislub, Ale, SP Combustíveis e Fan (Figura 16). O TEMAPE é responsável pela
movimentação de granéis líquidos (derivados de petróleo, álcool e petroquímicos) e foi
concebido de acordo com os mais modernos padrões tecnológicos. O terminal tem capacidade
para armazenar 58.000m³, podendo movimentar até 75.000m³/mês de produto.

Figura 16 - Empresas que operam no TEMAPE
Fonte: o autor (2016).
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Na PANDENOR (Pandenor Importação e Exportação LTDA) estão instaladas as
distribuidoras Total Combustíveis, WD Distribuidora, Terrana e Torrão (Figura 17). Este
terminal é especializado em armazenamento e movimentação de granéis líquidos. O volume
total do parque de tancagem é de 62.000m³, distribuídos em quatro tanques de 5.238 m³,
quatro tanques de 5.000 m³, um tanque de 2.565 m³, seis tanques de 2.000 m³, seis tanques de
1.000 m³, dois tanques de 200 m³ e 1 um tanque de 100 m³.

Figura 17 - Empresas que operam na PANDENOR
Fonte: o autor (2016).
O TEAPE (Terminal do Porto de Suape), também denominado de Pool de Suape
(Figura 18) é um terminal que abarca as distribuidoras BR Distribuidora, Raízen e Ipiranga.
Vale ressaltar que neste terminal estão instaladas as três maiores distribuidoras do Brasil no
que diz respeito a movimentação de produtos. Outro aspecto que deve ser levado em
consideração é o fato da gestão ser compartilhada entre estas empresas, diferindo do modelo
de negócio em que uma terceira empresa é responsável pela administração do espaço.

Figura 18 - Empresas que operam no TEAPE
Fonte: o autor (2016).
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O TEQUIMAR (Terminal Químico de Aratu) é um terminal de propriedade do grupo
ULTRA. Este grupo atua no setor de distribuição de combustíveis pela Ipiranga, rede de
drogarias com a Extrafarma, Gás LP com a Ultragaz, na indústria de especialidades químicas
com a Oxiteno e no segmento de logística para granéis líquidos, pela ULTRACARGO. Além
das operações das empresas deste grupo, a distribuidora Federal Petróleo está instalada nesta
estrutura (Figura 19).

Figura 19 - Empresas que operam no TEQUIMAR
Fonte: o autor (2016).
O Decal Brasil LTDA é um terminal cuja finalidade, no contexto do Complexo de
Suape/PE, consiste exclusivamente em armazenar granéis líquidos. A BR Distribuidora é a
empresa que mais opera nesta estrutura, de modo a realizar armazenamento dos seus produtos
(Figura 20).

Figura 20 - Empresas que operam no DECAL
Fonte: o autor (2016).
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4.8. Estratégia de coleta de dados e sujeitos da pesquisa
Dentre as fases existentes em um estudo de caso, a estratégia de coleta de dados se
configura como essencial para que a pesquisa tenha sido desenvolvida. Após a realização da
fase de planejamento, onde se fez necessário a preparação lógica de um grupo de perguntas a
serem respondidas pelos informantes, a coleta de dados em um estudo de caso é
compreendida por um conjunto fontes de evidência como documentos, registros gerais,
entrevistas, elementos físicos, fotos, vídeos e observações (YIN, 2005). Dentre as fontes de
evidências possíveis, Yin (2005) atenta para duas: a observação direta e a série sistemática de
entrevistas. Nesse sentido, um estudo de caso pode ser realizado com quaisquer combinações
de evidências qualitativas ou quantitativas, não obrigatoriamente incluindo a observação
direta e detalhada.
Conforme Yin (2003), uma das fontes mais representativas de informações em estudos
de caso são as entrevistas. Stake (1995) corrobora afirmando que é a partir delas que o
pesquisador consegue descobrir as experiências que os sujeitos vivenciaram. A
espontaneidade das entrevistas permite que o pesquisador questione tanto os informanteschave sobre os fatos quanto solicite o ponto de vista deles acerca de determinados eventos
(YIN, 2005). Nesta tese durante a fase qualitativa, teve-se a preocupação com os respondentes
no intuito de que revelassem suas próprias interpretações. Essa condição, segundo Yin (2005),
é essencial para o sucesso de um estudo de caso, podendo até mesmo indicar novas fontes de
evidências. Nesse sentido, o questionário estruturado aberto conteve um conjunto de questões
estruturadas a fim de se obter informações específicas desejadas de todos os envolvidos.
Merriam (2009) afirma que grande parte da entrevista é conduzida por uma série de questões
a serem exploradas, não importando a ordem ou a aderência semântica.
Com a finalidade de atender a questão de pesquisa e os objetivos desta tese, a etapa
qualitativa de coleta de dados foi conduzida pessoalmente por este pesquisador mediante
visita as distribuidoras localizadas no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE no mês de
fevereiro do ano de 2015. Ainda nesta etapa foram realizadas entrevistas com base em um
questionário estruturado aberto com proprietários, diretores, gerentes de operações e
coordenadores de base das distribuidoras de combustíveis no local de trabalho ou em
ambientes alternativos. A escolha dos entrevistados foi baseada no critério de acessibilidade
(Figura 21) fornecida ao pesquisador como também de forma a apresentarem uma visão
ampla das rotinas de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento de veículos e
roteirização de entrega.
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Figura 21 - Esquema de acessibilidade do pesquisador com as distribuidoras
Fonte: o autor (2016).
Como o Complexo Industrial Portuário de Suape/PE contém apenas dezessete
distribuidoras, se pretendeu entrevistar os dezessete profissionais. Contudo, o objetivo era
realizar as entrevistas com pelo menos um profissional que coordenasse ou gerenciasse cada
distribuidora tendo como finalidade possuir mais subsídios e evidências acerca das rotinas de
atendimento à clientes, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de
entregas, em conjunto com elementos da capacidade de absorção e do desempenho
operacional. A escolha dos entrevistados, além do aspecto de acessibilidade, foi baseada na
estrutura hierárquica das distribuidoras de combustíveis, que normalmente compreendem as
figuras do diretor geral, do diretor de operações, do diretor comercial, do gerente de operações
e dos coordenadores de base.
Assim sendo, com base nestes critérios foram obtidos onze respondentes para a fase
qualitativa. O objetivo em entrevistar coordenadores de base e gerentes de operações se deu
ao fato de que ambos os profissionais estão mais envolvidos in loco com as rotinas
operacionais das distribuidoras de combustíveis que foram investigadas nesta tese. O Quadro
12 apresenta o perfil dos sujeitos entrevistados:
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Quadro 12- Perfil dos sujeitos entrevistados
Sujeitos
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

Distribuidora
FAN
PETROBAHIA
SETTA
PETROX
TOTAL
WD
TERRANA
TORRÃO
BR
IPIRANGA
RAÍZEN

Idade
32 anos
34 anos
39 anos
36 anos
35 anos
31 anos
32 anos
44 anos
46 anos
40 anos
33 anos

Formação
Pós-Graduado
Graduado
Graduado
Graduado
Pós-Graduado
Graduado
Mestrado
Graduado
Graduado
Pós-Graduado
Pós-Graduado

Tempo de Empresa
8 anos
11 anos
7 anos
9 anos
14 anos
3 anos
6 anos
5 anos
4 anos
7 anos
6 anos

Função
Coordenador de base
Coordenador de Base
Coordenador de Base
Coordenador de Base
Gerente Operacional
Coordenador de Base
Coordenador de Base
Gerente Operacional
Gerente Operacional
Gerente Operacional
Coordenador de Base

Fonte: o autor (2016).
Outra estratégia de coleta de dados que se aplicou nesta tese foram as observações
diretas não-participante. O pesquisador permaneceu alocado na cidade do Cabo de Santo
Agostinho/PE, cidade onde está inserido o Complexo Industrial Portuário de Suape/PE, e no
período de fevereiro e março de 2015 visitou todos os dias (exceção ao fim de semana) as
distribuidoras de combustíveis no horário das 07:30 às 17:30 (horário de funcionamento
destas empresas). Além disso, o propósito da observação diária consistiu na oportunidade do
pesquisador ficar alocado em algumas distribuidoras para tentar perceber diferenças e
sutilezas sobre as rotinas de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento de
veículos e roteirização de entregas. Ao realizar as primeiras entrevistas, o próprio orientador
deste autor esteve presente durante dois dias.
Por fim, para corroborar com as observações do pesquisador e com as entrevistas
realizadas foi de fundamental importância a busca de dados setoriais na internet e no sindicato
da área juntamente com documentos concernentes a projetos, demonstrações financeiras e
outros relatórios de desempenho fornecidos pelas distribuidoras e o registro de fotos.
Após a realização das entrevistas, das observações, do registro de imagens, do acesso a
websites e dos relatórios e documentos corporativos, estes dados foram analisados da seguinte
forma: i) as entrevistas passaram por um processo de análise de conteúdo (BARDIN, 2006);
ii) as demais fontes de dados foram trianguladas em conjunto com as entrevistas. Estes
procedimentos foram necessários em razão de se obter a análise dos pressupostos teóricos
conforme exposto no modelo conceitual. E, a partir desse ponto, desenvolveu-se hipóteses
para que fossem testadas empiricamente conforme os componentes do modelo, conceitual
procurando-se destacar as rotinas selecionadas para estudo, a capacidade de absorção e o
desempenho operacional.
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Para a etapa quantitativa, após o pré-teste do questionário estruturado e fechado, foi
aplicado questionário nas mesmas distribuidoras participantes da primeira fase deste estudo.
Para cada distribuidora o questionário foi respondido pelo seu coordenador de base e/ou
gerente de operações, bem como por toda equipe de analistas que estão envolvidos e que
lidam diretamente com as rotinas operacionais nas suas respectivas bases de operações destas
distribuidoras no Complexo de Suape/PE, onde se totalizou 70 respondentes. Esta etapa foi
realizada no segundo semestre de 2015. Nesse sentido, a obtenção das informações a partir
dos profissionais dessas organizações contribuiu para a análise da validade da pesquisa, em
razão da possibilidade de triangulação dos dados.

4.9. Protocolo da pesquisa
Segundo Yin (2005 p. 87) “todas as condições precedentes serão invalidadas se o
pesquisador procurar utilizar o estudo de caso apenas para comprovar uma posição
preconcebida”. Em outras palavras, o autor deixa evidenciado a questão do viés, afirmando o
cuidado em evitá-lo. E por isso, Yin (2005) indica que os vieses podem ser evitados pelo uso
de um instrumento formalizado, o protocolo.
Na ótica de Yin (2005) o protocolo é uma das táticas principais para aumentar a
confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e cuja finalidade consiste em orientar o
pesquisador na realização da coleta de dados. Destaca-se ainda que se faz necessário o autor
utilizar o protocolo do estudo de caso devendo apresentar as seguintes seções: i) uma visão
geral da tese alinhado com a estratégia de estudo de caso; ii) os objetivos, questões de estudos
e leituras importantes; iii) os procedimentos de campo; iv) as questões ou pressupostos do
estudo de caso; v) o guia para o relatório do estudo de caso. A seguir menciona-se os
principais pontos do protocolo de pesquisa que foram utilizados para o desenvolvimento desta
tese.

4.9.1. Objetivo da tese
Analisar a influência das capacidades dinâmicas, mediadas pela capacidade de
absorção do conhecimento, no resultado do desempenho operacional das bases de
combustíveis no complexo industrial portuário de Suape/PE.

4.9.2. Visão genérica da tese
A tese volta-se na busca do entendimento das características das capacidades
dinâmicas predominantes nas rotinas operacionais de atendimento a clientes, carregamento e
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descarregamento de veículos e roteirização de entrega, bem como entender a atuação das
dimensões (potencial e realizada) da capacidade de absorção associadas com estas rotinas e
como isto pode se refletir no desempenho operacional das distribuidoras de combustíveis
instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE considerando o custo, a qualidade, a
flexibilidade e o prazo de entrega. A elaboração desta tese contemplou as seguintes fases:
a) Revisão teórica da literatura sobre capacidades dinâmicas, rotinas organizacionais,
capacidade de absorção e desempenho operacional;
b) Elaboração do problema de pesquisa, do objetivo geral e dos objetivos específicos;
c) Formulação dos pressupostos teóricos a serem investigados empiricamente;
d) Delimitação das potenciais distribuidoras de combustíveis;
e) Desenvolvimento do protocolo de pesquisa;
f) Condução da pesquisa
g) Tratamento e análise dos dados
h) Desenvolvimento do relatório de pesquisa junto com as considerações finais,
limitações e sugestões de pesquisas futuras.

4.9.3. Fontes de evidência
A elaboração da análise utilizou seis fontes de evidências para a coleta de dados:
a) revisão teórica para desenvolvimento e complementação do referencial desta tese,
por ordem de importância: artigos científicos, livros, teses e dissertações;
b) documentos das distribuidoras e do sindicato do segmento junto com visitas a sites
especializados com informações sobre as empresas e o mercado;
c) aplicação de entrevistas estruturadas com questões abertas, conforme roteiro
proposto (apêndice) junto a proprietários e diretores, gerentes de operações e coordenadores
de base das distribuidoras;
d) aplicação de questionário estruturado fechado com os mesmos informantes do item
anterior complementado com outros profissionais de todas as distribuidoras. Esse questionário
foi desenvolvido a partir dos dados da etapa qualitativa da pesquisa agregando escalas já
validadas de outras investigações;
e) observações não-participante em períodos intercalados;
f) fotos.
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4.9.4. Organização do plano amostral
O estudo de múltiplos casos teve como unidade de análise as rotinas de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de entrega e com base
nas informações advindas dos gestores das distribuidoras de combustíveis foram interpretadas
as relações estabelecidas. Os coordenadores de base e gerentes operacionais das distribuidoras
de combustíveis fizeram parte da amostra não-probabilística intencional determinada
principalmente pela acessibilidade deste pesquisador ao Complexo Industrial Portuário de
Suape/PE.

4.9.5. Procedimentos de campo
a) Foram negociadas e agendas entrevistas com os gerentes e coordenadores de base
das distribuidoras de combustíveis durante o mês de dezembro do ano de 2014 e janeiro de
2015.
b) As entrevistas tiveram início a partir de 25/02/2015 com término em 31/03/2015 e
foram realizadas no local de trabalho dos respondentes como também em ambientes
alternativos.
c) As entrevistas, em princípio, foram registradas por meio de gravações tendo em
vista o armazenamento de todas as respostas acerca dos questionamentos realizados.
d) Concomitantemente, com o processo de entrevistas foram coletados documentos
junto as distribuidoras de combustíveis que continham elementos que auxiliassem na
identificação de aspectos sobre a execução das rotinas de atendimento a clientes,
carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de entrega, bem como indícios de
como as distribuidoras absorvem e aprimoram suas rotinas e, por fim, dados que revelassem
considerações acerca do desempenho operacional destas empresas.
e) Observações não-participante nos terminais de combustíveis, nos escritórios das
bases das distribuidoras afim de presenciar os acontecimentos em tempo real e registrar as
impressões percebidas na execução das rotinas consideradas nesta tese.
f) Após a análise da etapa qualitativa, foi desenvolvido um questionário fechado com
escalas construídas e outras escalas validadas que foram aplicadas a partir de julho de 2015.
g) Durante o mês de julho de 2015 foi realizado o pré-teste do questionário fechado
para verificar problemas de entendimento, validade e confiabilidade da escala.
h) Em meados de Agosto de 2015 a Dezembro de 2015, após realização do pré-teste o
pesquisador mais uma vez visitou in loco as distribuidoras do Complexo Industrial Portuário
de Suape/PE afim de aplicar o questionário definitivo com os informantes. A aplicação deste
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questionário foi realizada para os respondentes e suas respectivas equipes que atuam nas bases
operacionais das onze distribuidoras investigadas. Assim, em cada distribuidora o
questionário estruturado fechado foi respondido pelo informante da fase qualitativa
(coordenador de base ou gerente de operações), bem como da equipe de analistas que
trabalham na base de operações e estão envolvidos com as três rotinas. Nesse caso, na fase de
pesquisa quantitativa a amostra contemplou 70 informantes.
g) Após esta etapa, a pesquisa foi considerada encerrada e o pesquisador retornou suas
atenções a produção do relatório final desta tese confrontando os dados obtidos pelas
abordagens qualitativas e quantitativas.

4.9.6. Questões de estudo da pesquisa
Para atender aos objetivos da tese foram considerados questões de estudo:
a) Capacidade dinâmica: capacidade de percepção, capacidade de aproveitamento de
oportunidades, capacidade de gerenciar ameaças e adaptações e a capacidade tecnológica.
b) Capacidade de absorção: etapas de aquisição e assimilação referentes a capacidade
de absorção potencial e as etapas de transformação e explotação referentes a capacidade de
absorção realizada.
c) Desempenho operacional: orientação ao custo, qualidade, prazo de entrega e
flexibilidade.

4.9.7. Ferramentas e softwares a serem utilizados
Para a configuração desta pesquisa, na etapa qualitativa foi utilizado o software NVivo
em sua versão 10. Esta ferramenta permitiu a classificação de diversas fontes de evidências,
como por exemplo, documentos, áudios, vídeos, fotos e levantamentos. Na etapa quantitativa
foram utilizados o SPSS na versão 23 e o PLS-PM versão 2.0. O primeiro software permite
que o pesquisador realize análise descritas e multivariadas. Já o segundo será utilizado com o
objetivo de aplicar a técnica de equações estruturais.

4.9.8. Análise dos dados
A análise de dados foi realizada considerando as informações coletadas das seis fontes
de evidências propostas. Na etapa qualitativa a revisão teórica dos construtos, os documentos
das distribuidoras e do sindicato do segmento, as entrevistas com os sujeitos, as observações
não-participantes e fotos foram utilizadas dentro da técnica de análise de conteúdo de Bardin
(2006). Na etapa quantitativa, por meio da aplicação de questionário estruturado fechado,
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foram realizados procedimentos de análise estatística mediante a utilização dos testes de
Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk, Levene e ANOVA, bem como o emprego das técnicas
de análise fatorial confirmatória e das equações estruturais. Tendo como finalidade a
verificação do atendimento ou não dos objetivos específicos desta tese, as implicações
teóricas e testes dos pressupostos e das hipóteses foram expostas mediante o processo de
triangulação dos dados qualitativos e quantitativos na seção de discussão dos resultados.

4.10. Operacionalização das variáveis para fase qualitativa
O Quadro 13 apresenta uma matriz, cujo objetivo é trazer o relacionamento teórico
operacional envolvendo o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, os
pressupostos teóricos da pesquisa, as perguntas que foram utilizadas para compor o
questionário estruturado aberto, os autores que embasaram a construção dos tópicos da matriz
e

a

técnica

de

análise

que

foram

aplicadas

nesta

tese.
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Quadro 13 - Matriz teórico-empírica
Tema: Capacidades dinâmicas mediadas pela capacidade de absorção e sua resultante no desempenho operacional: uma aplicação em distribuidoras de combustíveis no
complexo industrial portuário de Suape/PE
Problema de pesquisa: As capacidades dinâmicas, mediadas pela capacidade de absorção do conhecimento provocam resultados no desempenho operacional de bases de
combustíveis no complexo industrial portuário de Suape/PE?
Objetivo geral: Analisar a influência das capacidades dinâmicas, mediadas pela capacidade de absorção do conhecimento, no resultado do desempenho operacional das
bases de combustíveis no complexo industrial portuário de Suape/PE
Objetivos específicos
Perguntas
Tópicos teóricos observados
Autores
Técnica aplicada
1) Como a distribuidora identifica e explora - Capacidade de percepção do
as oportunidades do mercado para melhoria contexto ambiental
de
suas
rotinas
de
atendimento,
carregamento
e
descarregamento
e Habilidade em reconhecer o valor das
roteirização de entregas?
informações advindas do ambiente
2) Como a distribuidora se adapta as externo. Capacidades dinâmicas são
mudanças que ocorrem com estas rotinas?
capacidades orientadas para a
3) Com que frequência a distribuidora mudança
que
alicerçam
as Nelson e Winter (1982);
estabelece novos processos e novos organizações a redefinir sua base de Eisenhardt e Martin (2000)
Descrever e compreender as serviços? Cite alguns exemplos?
recursos para responder as demandas Becker (2004); Felin e Foss
características de capacidades 4) Onde está presente o conhecimento da dos clientes e estratégias que são (2005); Dosi, Falilo e
dinâmicas predominantes nas distribuidora quanto as rotinas de moldadas afim de obter vantagem em Marengo (2008); Kogut e
rotinas selecionadas para o atendimento a clientes, carregamento e relação aos concorrentes (TEECE, Zander (1992); Feldman e
Análise de
estudo;
descarregamento e roteirização de entregas? 2009).
Pentland (2003); Hodgson
Conteúdo
5) A distribuidora lembra ao executar estas
(2009).
rotinas ou esses conhecimentos são - Capacidade de aproveitar
compartilhados?
oportunidades
6) Com que frequência as mudanças e
implementações são incorporadas nas Capacidade de identificar e moldar
rotinas de atendimento, carregamento e oportunidades
aproveitando
as
descarregamento e roteirização de entregas? chances em manter a competitividade
7) Existe uma equipe ou um setor da por meio de proteções, combinações
empresa responsável pela detecção de de recursos e estímulos. Desenvolvemudanças ou implementações na rotinas de se novos produtos e/ou processos.
atendimento,
carregamento
e (TEECE, 2009).
descarregamento e roteirização de entregas?
- Capacidade de gerenciar ameaças
e mudanças
Ao identificar as oportunidades e
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define-se a orientação para a
mudança, a empresa passa por uma
terceira etapa do processo, à qual
corresponde ação, denominada de
gestão
das
ameaças.
Quando
demandado
pela
organização
reconfigura-se os ativos intangíveis
da empresa (TEECE, 2009).

Descrever e compreender as
caraterísticas da capacidade de
absorção associadas com as
rotinas
selecionadas
para
estudo;

8) Como a distribuidora pode adquirir
conhecimentos sobre as rotinas de
atendimento,
carregamento
e
descarregamento e roteirização de entregas?
9) Uma vez que a distribuidora adquiriu ou
implementou estes conhecimentos acerca
das rotinas, como foi distribuída dentro da
empresa?
10) Como a distribuidora dar significado aos
conhecimentos referentes as rotinas de
atendimento,
carregamento
e
descarregamento e roteirização de entregas?
11) A distribuidora avalia constantemente a
aplicabilidade dos conhecimentos acerca
destas rotinas?

- Aquisição
Aquisição
está
relacionada
à
capacidade de uma organização para
identificar e adquirir conhecimento
gerado no ambiente externo que seja
relevante para suas respectivas
operações (COHEN; LEVINTHAL,
1990; ZAHRA; GEORGE, 2002).
- Assimilação
A assimilação envolve organizações
que possuem rotinas e processos que
possibilitem
analisar,
processar
interpretar
e
compreender
o
conhecimento obtido das fontes
externas (ZAHRA; GEORGE, 2002;
HODGKINSON;
HUGHES;
HUGHES, 2012).
- Transformação
A transformação denota uma
capacidade em gerar e aperfeiçoar as
rotinas que promovem a combinação
de conhecimentos já existentes na
empresa
como
também
de
conhecimentos
recém-assimilados
(ZAHRA; GEORGE, 2002).

Vega-Jurado,
GutiérrezGracia e Fernández-deLucio (2008); Van Den
Bosch, Volberda e Boer
(1999); Lane, Koka e Pathak
(2006); Tseng, Pai e Hung
(2011); Wang e Han (2011)

Análise de
Conteúdo
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- Explotação
Esta dimensão é compreendida como
a capacidade da organização que se
baseia na utilização efetiva dos
conhecimentos nas rotinas. É
utilizada para ampliar e alavancar as
capacidades existentes ou utilizar
novas. As rotinas auxiliam a
incorporar conhecimentos adquiridos,
transformá-los e aplica-los nas
operações cotidianas da empresa
(ZAHRA;
GEORGE,
2002;
LICHTENTHALER, 2009).

Descrever e compreender quais
indicadores de desempenho
operacional são utilizados para a
avaliação de rotinas;

12) A distribuidora avalia o custo das
rotinas de atendimento, carregamento e
descarregamento e roteirização de entregas?
Me dê exemplos de como ela avalia?
13) A distribuidora avalia a qualidade com
que estas rotinas são executas?
14) Como a distribuidora identifica a
satisfação do cliente com a entrega do
produto e com os serviços ofertados? Cite
exemplos.
15) A distribuidora consegue corrigir
eventuais problemas com estas rotinas? Cite
exemplos.

- Custo
Os custos são considerados em
função da eficiência do processo de
distribuição e da qualidade dos
serviços oferecidos. Em outras
palavras, quanto melhor a eficácia da
organização em utilizar os seus
recursos e evitar problemas em
qualidade, maior tende a ser sua
eficiência em custos (HILL 1993;
PAIVA,
CARVALHO;
FENSTERSEIFER, 2009).
- Qualidade
A dimensão de qualidade possui
aspectos subjetivos como a estética
dos produtos (aspectos relacionados à
aparência do ponto de vista dos
clientes) e qualidade percebida pelo
cliente (referente à percepção da
marca ou reputação de uma empresa)
(SLACK, 1993; CHI; KILDUFF;

Hayes
e
Wheelwright,
(1984); Ferdows e DeMeyer
(1990); Meredith e Shafer
(2002); Christiansen; Berry;
Bruun; Ward (2003); Furlan;
Dal Pont; Vinelli (2011)

Análise de
Conteúdo
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GARGEYA, 2009).
- Flexibilidade
Flexibilidade é entendida como a
rapidez e a facilidade com a qual as
organizações podem responder às
mudanças de mercado. Portanto, a
flexibilidade é considerada como a
habilidade da empresa em adequar
seus processos e recursos para
atender a flutuações de demanda do
mercado
e,
assim,
manter-se
competitiva (SLACK, 1993).
- Prazo de Entrega
A confiabilidade de entrega é
entendida como o prazo efetivo de
quando os produtos chegam até o
cliente final. Enfatiza também que a
integridade da entrega é importante e
complementar, sendo capaz de
fidelizar o cliente (GERWIN, 1993;
AVELLA;
FERNÁNDEZ;
VÁZQUEZ, 2001).

Fonte: o autor (2016).
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4.11. Operacionalização das variáveis quantitativas: construção e adaptação das escalas
Para a operacionalização das variáveis e testes das hipóteses desta tese, foi aplicado
um instrumento composto por três escalas direcionadas a coordenadores, diretores e
funcionários envolvidos com as rotinas de atendimento a clientes, carregamento e
descarregamento e roteirização de entregas de bases distribuidoras de combustíveis que
operam no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. As escalas são do tipo Likert (1 a 6
pontos).
Para avaliar o construto capacidade de absorção optou-se em utilizar o questionário
proposto e avaliado por Jansen; Van Den Bosch; Volberda (2005). A escala original contém
21 indicadores pertencentes as quatro dimensões: i) aquisição; ii) assimilação; iii)
transformação; iv) explotação. Para esta pesquisa foram escolhidos dezoito indicadores da
escala original mais um indicador oriundo da escala proposta para dimensão assimilação na
pesquisa de Jiménez-Barrionuevo; García-Morales; Molina (2010). O critério de escolha dos
indicadores foi baseado nos valores das correlações que ambas pesquisas apontaram. Dessa
forma, as subdimensões da escala são: a) aquisição: 5 indicadores; b) aquisição: 4
indicadores; c) transformação: 5 indicadores; d) explotação: 5 indicadores. A escala de
capacidade de capacidade de absorção possui seis pontos variando de 1 = “discordo
plenamente” e 6 = “concordo totalmente”.
Em relação a avaliação do construto capacidades dinâmicas, esta pesquisa por meio
do modelo teórico de capacidades dinâmicas desenvolvido por Teece (2009) optou em
construir uma escala que mensurasse as subdimensões: i) capacidade de aproveitar
oportunidades; ii) capacidade de gerenciar ameaças e mudanças; ii) capacidade de percepção
do ambiente. Esta ação foi tomada em razão desta abordagem teórica possuir diversas
correntes juntamente com a carência e a dificuldade em se propor escalas que mensurem este
fenômeno. Por essa razão com base nas considerações teóricas de Eisenhardt e Martin (2002),
Adner e Helfat (2003), Teece (2009) e Helfat e Winter (2011), as subdimensões da escala para
capacidade dinâmica se apresentou: a) capacidade de aproveitar oportunidades: 6 indicadores;
b) capacidade de gerenciar ameaças e mudanças: 7 indicadores; c) capacidade de percepção
do ambiente: 5 indicadores. Assim como na escala de capacidade de absorção, a escala
proposta para mesuração da capacidade dinâmica possui seis pontos variando de 1 =
“discordo plenamente” e 6 = “concordo totalmente”.
No que concerne a mensuração do construto desempenho operacional, optou-se em
realizar uma adaptação no questionário de Ward et al (1998). A escala inicial possuía 21
indicadores considerando as prioridades competitivas operacionais: i) custo; ii) qualidade; iii)
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flexibilidade; iv) prazo de entrega. Foram incorporados alguns indicadores oriundos das
pesquisas e abordagens teóricas propostas por Garvin (1993) e Slack (1993) para a
subdimensão custo, de Garvin (1993), Hill (1993) e Slack et al. (2002) para a dimensão
qualidade, de Cox (1989) e Slack (1993) para a subdimensão flexibilidade e de Slack (1993),
Gavin (1993) e Christopher (2003) para a subdimensão prazo de entrega. Dessa forma, após
as adaptações aos indicadores da escala as subdimensões ficaram da seguinte forma: a) custo:
5 indicadores; b) qualidade: 5 indicadores; c) flexibilidade: 5 indicadores; d) prazo de entrega:
5 indicadores. Assim como nas demais escalas desta pesquisa, a escala de desempenho
operacional possui seis pontos variando de 1 = “discordo plenamente” e 6 = “concordo
totalmente”.
A escala que mensura a capacidade de absorção passou pela avaliação de face com
três especialistas da temática e profissionais do segmento de distribuição de combustíveis.
Desta maneira, não houve a necessidade de os indicadores serem alterados ou excluídos. Por
isso, compreendeu-se que esta escala poderia capturar as etapas pertinentes a capacidade de
absorção do conhecimento. Os indicadores pertencentes a esta escala podem ser visualizados
no Quadro 14.
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Quadro 14 - Indicadores do construto capacidade de absorção
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
Definição Conceitual: “A capacidade de absorção é vista como uma capacidade dinâmica incorporada nas rotinas e processos
de uma empresa, tornando possível analisar os estoques e fluxos de conhecimento e relacionar essas variáveis com a criação e
sustentabilidade de vantagem competitiva. Esta definição sugere que as quatro capacidades que compõem a capacidade de
absorção são de natureza combinatória e se desenvolvem uma sobre a outra para produzir uma capacidade organizacional
dinâmica”. (ZAHRA; GEORGE, 2002)
Código
Indicadores
Autores
CAB_AQ_41
Nossa base tem interações frequentes com a sede corporativa para adquirir
Jansen; Van Den Bosch;
novos conhecimentos sobre as rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_AQ_42
Os funcionários da nossa unidade realizam intercâmbios regularmente em
Jansen; Van Den Bosch;
outros setores para aprender novas rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_AQ_43
Nossa base organiza periodicamente reuniões especiais com os clientes ou a
Jansen; Van Den Bosch;
terceiros para adquirir novos conhecimentos sobre as rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_AQ_44
Nossos funcionários entram em contato regularmente com consultores agentes
Jansen; Van Den Bosch;
dos órgãos reguladores sobre as rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_AQ_45
Nós coletamos informações do segmento por meios informais (ex.: almoço
Jansen; Van Den Bosch;
com amigos, conversas com parceiros comerciais).
Volberda (2005)
CAB_ASS_51 Nós somos lentos em reconhecer mudanças em nosso mercado (por exemplo,
Jansen; Van Den Bosch;
concorrência, regulação, demografia).
Volberda (2005)
CAB_ASS_52 Nós compreendemos e identificamos rapidamente oportunidades de atender os
Jansen; Van Den Bosch;
nossos clientes.
Volberda (2005)
CAB_ASS_53 Nós rapidamente analisamos e interpretamos novas exigências do mercado
Jansen; Van Den Bosch;
para as rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_ASS_54 Nós rapidamente aprendemos os conhecimentos que envolvem as rotinas de
Jiménez-Barrionuevo;
distribuição.
García-Morales; Molina
(2010)
CAB_TR_61
Nossa base se reúne periodicamente para discutir consequências das
Jansen; Van Den Bosch;
tendências de mercado e desenvolvimento de novas prestações de serviços.
Volberda (2005)
CAB_TR_62
Nossa base reconhece rapidamente a utilidade de um novo conhecimento
Jansen; Van Den Bosch;
externo para o conhecimento existente.
Volberda (2005)
CAB_TR_63
Os funcionários memorizam e armazenam conhecimentos recém-adquiridos
Jansen; Van Den Bosch;
sobre as rotinas de distribuição para utilização futura.
Volberda (2005)
CAB_TR_64
Nossa base considera regularmente as consequências de novas exigências do
Jansen; Van Den Bosch;
mercado em termos de novos produtos e serviços.
Volberda (2005)
CAB_TR_65
Os funcionários quase nunca compartilham experiências práticas acerca das
Jansen; Van Den Bosch;
rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_EXP_71 Sabemos claramente como as atividades que envolvem as rotinas de
Jansen; Van Den Bosch;
distribuição devem ser realizadas dentro da nossa base.
Volberda (2005)
CAB_EXP_72 Nossa base tem uma clara divisão de funções e responsabilidades quanto as
Jansen; Van Den Bosch;
rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_EXP_73 Estamos constantemente considerando a melhor forma de utilizar o
Jansen; Van Den Bosch;
conhecimento sobre as rotinas de distribuição.
Volberda (2005)
CAB_EXP_74 Nossa base tem dificuldades para implementar novas prestações de serviços.
Jansen; Van Den Bosch;
Volberda (2005)
Os funcionários têm uma linguagem comum a respeito de nossas rotinas de
Jansen; Van Den Bosch;
CAB_EXP_75
distribuição.
Volberda (2005)

Fonte: o autor (2016).
Os indicadores da escala proposta para mensuração da capacidade dinâmica, apesar
de ser uma escala nova, também foi submetida à análise de face por três especialistas nesta
abordagem teórica, bem como por profissionais da área que indicaram que os itens desta
escala conseguiram captar o contexto e estavam congruentes com o foco da pesquisa. Logo,
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não houve exclusão de nenhum indicador. Assim sendo, os indicadores aplicados aos
respondentes podem ser visualizados no Quadro 15.

Quadro 15 - Indicadores do construto capacidade dinâmica
CAPACIDADE DINÂMICA
Definição Conceitual: “Os processos da empresa que utilizam recursos - especificamente os processos para integrar,
reconfigurar, ganhar e entregar recursos - para corresponder e até mesmo criar mudanças de mercado. Capacidades dinâmicas,
portanto, são as rotinas organizacionais e estratégicas por onde as empresas alcançam novas configurações de recursos à
medida que os mercados emergem, colidem, dividem-se, evoluem e morrem". (EISENHARDT; MARTIN, 2000)
Código
Indicadores
Autores
CD_CAO_11
Identificamos e exploramos as oportunidades do mercado para melhoria das Eisenhardt; Martin (2000) /
nossas rotinas de distribuição.
Teece (2009)
CD_CAO_12
Direcionamos soluções especificas para nossos clientes.
Teece (2009)
CD_CAO_13
Nós escolhermos os limites de atuação da nossa empresa.
Teece (2009)
Com base em nossas rotinas desenvolvemos critérios que auxiliam nossa Eisenhardt; Martin (2000) /
CD_CAO_14
tomada de decisão.
Teece (2009)
CD_CAO_15
Com base em nossas rotinas desenvolvemos aspectos de comprometimento.
Teece (2009)
CD_CAO_16
Estabelecemos constantemente novos processos de rotinas de distribuição
Eisenhardt; Martin (2000) /
Teece (2009)
CD_CGAM_21 Nossas decisões são descentralizadas.
Helfat; Winter (2011) /
Teece (2009)
CD_CGAM_22 Realizamos constantemente procedimentos de integração.
Helfat; Winter (2011) /
Teece (2009)
CD_CGAM_23 Os ativos específicos de nossas rotinas são utilizados em conjunto.
Teece (2009)
CD_CGAM_24 Aplicamos princípios de governança corporativa em nossa base.
Helfat; Winter (2011) /
Teece (2009)
CD_CGAM_25 Gerenciamos e monitoramos todas as informações sobre nossas rotinas.
Teece (2009)
CD_CGAM_26 Compartilhamos os conhecimentos das rotinas de distribuição.
Eisenhardt; Martin (2000) /
Teece (2009)
CD_CGAM_27 Lembramos dos conhecimentos acerca das rotinas de distribuição quando as Eisenhardt; Martin (2000) /
executamos.
Teece (2009)
CD_CPA_31
Constantemente são incorporadas mudanças e implementações nas rotinas de
Adner; Helfat (2003) /
distribuição.
Teece (2009)
CD_CPA_32
Temos percepção para identificar segmentos de mercados potenciais.
Adner; Helfat (2003) /
Teece (2009)
CD_CPA_33
Nossos fornecedores nos auxiliam na melhoria das nossas rotinas.
Adner; Helfat (2003) /
Teece (2009)
CD_CPA_34
Possuímos tecnologias especificas para execução de nossas rotinas.
Adner; Helfat (2003) /
Teece (2009)
Nós sempre adaptamos as mudanças que ocorrem com as rotinas de
Adner; Helfat (2003) /
CD_CPA_35
distribuição.
Teece (2009)

Fonte: o autor (2016).
Já no construto desempenho operacional, após a escala original passar por um
processo de incorporação de novas definições conceituais advindas de outros pesquisadores e
adaptação semântica, estes indicadores também foram submetidos à análise de três
especialistas e profissionais vinculados as bases distribuidoras de combustíveis. Por
conseguinte, não houve a necessidade de se excluir nenhum indicador. Os indicadores finais
aplicados aos respondentes podem ser visualizados no Quadro 16.
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Quadro 16 - Indicadores do construto desempenho operacional
DESEMPENHO OPERACIONAL
Definição Conceitual: “A estratégia em operações contempla as prioridades competitivas fornecendo uma abordagem
relacionado a capacidade operacional de uma empresa e também como dimensões do desempenho operacional, que podem
resultar em vantagem competitiva, sendo as mais básicas custo, qualidade, flexibilidade e prazo de entrega”. (WARD et al
1998)
Código
Indicadores
Autores
DO_CT_81
Em nossa base oferecemos produtos com menor preço que os competidores.
Garvin (1993); Slack
(1993); Ward et al (1998)
DO_CT_82
Em nossa base oferecemos produtos a custos de armazenagem menores que
Garvin (1993); Slack
os competidores.
(1993); Ward et al (1998)
DO_CT_83
Em nossa base oferecemos o preço de frete menor em relação aos
Garvin (1993); Slack
competidores.
(1993); Ward et al (1998)
DO_CT_84
Há efeitos positivos sobre o custo de distribuição de produtos em relação a
Garvin (1993); Slack
matéria prima adquirida.
(1993); Ward et al (1998)
DO_CT_85
Há efeitos positivos sobre o custo do serviço em relação ao produto
Garvin (1993); Slack
(1993); Ward et al (1998)
DO_QL_91
Nossos produtos estão em conformidade com a qualidade exigida pela
Garvin (1993); Hill (1993);
agência reguladora.
Ward et al (1998); Slack et
al. (2002)
DO_QL_92
Nós verificamos e testamos a qualidade dos nossos produtos.
Garvin (1993); Slack
(1993); Ward et al (1998)
DO_QL_93
Percebemos que nossos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos
Garvin (1993); Hill (1993);
produtos.
Ward et al (1998); Slack et
al. (2002)
DO_QL_94
Percebemos que nossos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos
Garvin (1993); Hill (1993);
serviços.
Ward et al (1998); Slack et
al. (2002)
DO_QL_95
Nossos serviços são confiáveis.
Gavin (1993); Christopher
(2003); Ward et al (1998)
DO_PE_10.1
Nós geralmente entregamos os produtos aos clientes no tempo previsto.
Gavin (1993); Christopher
(2003); Ward et al (1998)
DO_PE_10.2
Nossos produtos não residem muito tempo em estoque.
Gavin (1993); Christopher
(2003); Ward et al (1998)
DO_PE_10.3
Possuímos capacidade de atender a maior complexidade de entregas com
Gavin (1993); Christopher
mesmo recurso.
(2003); Ward et al (1998)
DO_PE_10.4
Nos processamos rapidamente a ordem de entrega.
Gavin (1993); Christopher
(2003); Ward et al (1998)
DO_PE_10.5
Nós respondemos prontamente às reclamações de clientes.
Gavin (1993); Christopher
(2003); Ward et al (1998)
DO_FLX_11.1 Possuímos capacidade para rapidamente mudar o mix de serviços ofertados
Cox (1989); Slack (1993);
em função de nossa demanda.
Ward et al (1998)
DO_FLX_11.2 Possuímos habilidade para rapidamente atender o volume de serviços de
Cox (1989); Slack (1993);
acordo com o mix (O cliente 1 reduziu a demanda. Aproveita-se o espaço
Ward et al (1998)
para atender o cliente 2).
DO_FLX_11.3 Possuímos capacidade de atender pedidos em caráter de urgência.
Cox (1989); Slack (1993);
Ward et al (1998)
DO_FLX_11.4 Possuímos capacidade de ofertar mais produtos e serviços com mesma base
Cox (1989); Slack (1993);
de ativos.
Ward et al (1998)
DO_FLX_11.5 Possuímos capacidade em para deslocar funcionários para outras atividades
Cox (1989); Slack (1993);
em períodos de baixa demanda.
Ward et al (1998)

Fonte: o autor (2016).
Vale ressaltar que para as adaptações realizadas nas escalas que mensuram os
construtos capacidade de absorção e desempenho operacional, Cha et al (2007) considera que
o processo de tradução de escalas realizados pelos pesquisadores devem utilizar algumas
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técnicas combinadas. Os problemas apontados por Cha et al (2007) na tradução de escalas são
visualizados: i) problemas com vocabulário (decorrentes da inexistência específica daquela
determinada palavra na língua alvo); ii) a não possibilidade em realizar a tradução da assertiva
“ao pé da letra”; iii) violação de equivalência gramatical; iv) equivalência experiencial; v)
possibilidade de falsos cognatas, onde a grafia de uma palavra é mesma nas línguas, contudo,
os significados são distintos.
Cha et al (2007) ainda comenta a necessidade da realização de uma tradução de
qualidade visando garantir a equivalência de conteúdo entre as escalas originais e traduzidas.
A consulta a especialistas nos construtos desta tese, bem como a profissionais do segmento de
distribuição de combustíveis juntamente com a combinação da natureza do estudo com as
técnicas escolhidas são considerados fatores de sucessos na tradução de escalas. Isso ocorre
em razão de se assegurar a validade de conteúdo; validade de face (facilidade de uso, nível de
compreensão, clareza dos indicadores, das instruções e na formatação das respostas) e número
adequado de indicadores (quanto maior o número de dimensões, maior o número de
indicadores).
Nesta tese, optou-se pela combinação de duas técnicas para validação da escala: a)
tradução das escalas por bilíngues; b) consulta a especialistas nas temáticas e profissionais do
segmento da população alvo da pesquisa (coordenadores e gestores de bases de distribuição
de combustíveis). Portanto, participaram 1 tradutor (o próprio autor desta tese possuí nível
avançado em língua inglesa), 7 profissionais das distribuidoras de combustíveis e 3
professores com especialização nos construtos desta pesquisa. Os profissionais das
distribuidoras de combustíveis foram escolhidos pelo pesquisador tendo em vista o profundo
conhecimento no tema de estudo. Vale dizer que o número de profissionais especialistas foi
definido com base nas orientações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) que indicam, no
mínimo, um número de cinco participantes para o processo de validade de face. Nesta
pesquisa, a consulta aos profissionais prosseguiu até se esgotarem as dúvidas ou problemas de
compreensão.

4.12. Técnicas de análise

4.12.1. Fase qualitativa: análise de conteúdo
Uma das abordagens qualitativas mais frequentes do tratamento de dados é
denominada de análise de conteúdo. Os procedimentos da análise de conteúdo operam
diretamente no texto ou nas transcrições da comunicação humana, podendo empregar
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operações tanto qualitativas quanto quantitativas (WEBER, 1990; BARDIN, 2006). Portanto,
nesta etapa da pesquisa foi realizada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2006).
Bardin (2006) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. A
finalidade da análise de conteúdo é produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices
postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos.

4.12.2. Fase quantitativa: análises estatísticas
Na etapa quantitativa foram utilizadas algumas técnicas estatísticas, como testes de
hipóteses utilizando estatísticas paramétricas e não paramétricas, a análise de correlação,
análise fatorial confirmatória e a modelagem de equações estruturais. Contudo, para que esta
etapa fosse executada, no planejamento desta tese, esta fase somente ocorreu após a fase
qualitativa. Em outras palavras, foi a partir da fase qualitativa que foram tomadas decisões
acerca do modelo e dos procedimentos executados da etapa quantitativa.
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5. ANÁLISE DOS DADOS I: PARTE QUALITATIVA
Nesta seção serão abordadas às análises dos dados oriundas das entrevistas com os
gestores

das

onze

distribuidoras

de

combustíveis

consideradas

na

pesquisa.

O

desenvolvimento da análise de conteúdo foi dividido nas etapas de identificação de pontoschave, formação das unidades de significado, formação das categorias e resultados. Tendo
como objetivo facilitar o processo interpretativo de modo a organizar os dados qualitativos na
sistematização exigida por Bardin (2006) utilizou-se o software NVivo 10 para realizar o
tratamento dos dados.
Inicialmente foi criado uma base de dados com todas as informações pertinentes a fase
qualitativa, por exemplo fotos, entrevistas transcritas e gravadas, bem como alguns dados
secundários de caráter corporativo (Figura 22). Em seguida, para se obter as palavras,
expressões e períodos mais citados utilizou-se a opção “análise de frequências” para obtenção
do número preciso de recorrência dos termos e palavras. Posteriormente foram criados os
nodes e os tree nodes (Figura 23) decorrentes do processo de construção do modelo
conceitual e do estabelecimento das categorias a priori durante a etapa de fundamentação
teórica.

Figura 22 - Organização de dados qualitativos na base NVivo 10
Fonte: o autor (2016).
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Em seguida, na própria na base do NVivo 10 as entrevistas foram sendo lidas
gradativamente pelo autor e mediante o resultado da frequência de palavras juntamente com a
similaridade do que os trechos das entrevistas retratavam realizarem-se anotações visando
construir as unidades de significados. E, por fim, após a construção das unidades de
significado, os trechos foram enquadrados em suas respectivas categorias.

Figura 23 - Categorização dos trechos das entrevistas nos nodes e tree nodes
Fonte: o autor (2016).
Dessa forma para o tree node referente ao construto capacidade de absorção foram
incorporados quatro nodes: i) aquisição; ii) assimilação; iii) transformação; iv) explotação.
Para o tree node referente ao construto capacidade dinâmica foram estabelecidos três nodes
denominados de: i) capacidade percepção do ambiente; ii) capacidade de aproveitar
oportunidades; iii) capacidade de gerenciar ameaças e mudanças. Dentro destes nodes
principais, outros nodes foram criados seguindo o modelo teórico. Assim sendo, no que se
refere a capacidade de percepção do ambiente criam-se os nodes: a) identificação de
segmentos de mercado; b) exploração de fornecedores; c) atividades internas de P&D; d)
exploração de desenvolvimento cientifico em fontes exógenas. No tocante a capacidade de
aproveitar oportunidades formulou-se os seguintes nodes: e) rotinas para seleção de
protocolos de tomadas de decisões; f) delineamento de soluções para os clientes; g) rotinas
para desenvolver lealdade de comprometimento; h) escolhas das fronteiras da empresa.
Acerca da capacidade de gerenciar ameaças e mudanças foram construídos os seguintes
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nodes: i) descentralização e decomposição; ii) coespecialização; iii) governança e gestão do
conhecimento.
Em relação ao tree node pertinente ao construto desempenho operacional foram
determinados quatro nodes: i) custo; ii) qualidade; iii) flexibilidade; iv) prazo de entrega. Por
conseguinte, sobre a dimensão custo três nodes foram considerados: a) custos das operações;
b) confiabilidade de entrega na redução de custos; c) qualidade do produto na redução de
custos. No que tange a dimensão qualidade oito nodes foram considerados: a) confiabilidade;
b) estética; c) características; d) durabilidade; e) conformidade; f) qualidade percebida; g)
desempenho; h) serviços agregados. Acerca da dimensão flexibilidade dois nodes foram
considerados: i) flexibilidade por faixa; j) flexibilidade por tempo de resposta. Por fim, em
relação a dimensão prazo de entrega foi considerado dois nodes: k) qualidade da entrega; l)
entrega. Assim sendo, tendo como objetivo agrupar os nodes e tree nodes transformando o
modelo conceitual em um modelo que sistematize a operacionalização dos dados qualitativos,
foi utilizado no NVivo 10 a opção “construção de modelos”, onde por meio do
estabelecimento de setas que revelam a direção dos construtos e seus respectivos
relacionamentos formulou-se o modelo representado pela Figura 24.
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Figura 24 - Modelo qualitativo operacionalizado
Fonte: o autor (2016).
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5.1. Etapa 1: Identificação de pontos chaves
Para esta etapa foi realizada a identificação de pontos chaves com a finalidade de
identificar as palavras, expressões e períodos mais citados pelos sujeitos desta pesquisa
(APÊNDICE A). Ressalta-se que a realização dos pontos chaves foi baseada nos tópicos
abordados pelos entrevistados, uma vez que foram aplicadas perguntas abertas para que os
sujeitos respondessem da melhor maneira possível sobre a temática.

5.2. Etapa 2: Formação de unidades de significados
Nesta etapa foram identificados os elementos considerados intermediários da análise
de conteúdo que são nomeados como unidades de significado (BARDIN, 2006). A ideia
central das unidades de significados é agrupar as principais ideias transmitidas pelos sujeitos
da pesquisa. Bardin (2006) orienta que, em primeiro lugar, o agrupamento deve ser efetuado
de acordo com a ordem das perguntas, e, em seguida, por similaridade de respostas dadas nos
diversos pontos de vista dos informantes. Portanto, as unidades de significado foram criadas e
nomeadas com base na similaridade das abordagens acerca das temáticas e na frequência que
elas foram relatadas pelos coordenadores de base. Logo, foram obtidas 62 unidades de
significados que podem ser visualizadas pelo Quadro 17.
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Quadro 17 - Unidades de significados
Aquisição

Assimilação

Capacidade de
Absorção

Transformação

Explotação

Custo
Qualidade

Desempenho
Operacional
Flexibilidade

US1 – Investimentos em capacitação
US2 – Instrumentos de normatização
US3 – Polivalência de funções
US4 – Know how imediato
US5 – Estratégias de integração
US6 – Características para aprendizado
US7 – Compreensão da rede conhecimentos
US8 – Processos de reflexão da informação
US9 – Barreiras a acessibilidade do conhecimento
US10 – Suporte a aprendizagem
US11 – Engessamento de rotinas
US12 – Adaptabilidade das atividades
US13 – Incorporação de novos conhecimentos
US14 – Margens de Custeio
US15 – Estratégias de Frete
US16 – Estimativa de Alocação de Custos
US17 – Mapeamento de Custos por Atividades
US18 – Alinhamento de Custeio com Fornecedores e Clientes
US19 – Entendimento de Possibilidades de Redução de Custos
US20 – Monitoramento dos Custos de Vendas de Combustíveis
US21 – Agregação de valor na qualidade no serviço
US22 – Credibilidade na execução das rotinas operacionais
US23 – Procedimentos de garantia de qualidade do produto
US24 – Eficiência na promoção de ajustes na qualidade do produto
US25 – Coleta de amostras testemunhas
US26 – Captação de clientes por meio de processos de qualidade
US27 – Fatores da qualidade que comprometem o processo de distribuição
US28 – Assessoria aos clientes
US29 – Conciliação de interesses entre distribuidora e clientes
US30 – Maleabilidade com terminal de armazenagem
US31 – Versatilidade de processos operacionais
US32 – Perspicácia do setor
US33 – Facilidade em negociação de prazos de pagamento
US34 – Destreza em lidar com situações não planejadas
US35 – Desenvoltura com motoristas e transportadores
US36 – Planejamento de janelas de entregas
US37 – Componentes envolvidos nas atividades de entrega
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Prazo de Entrega

Capacidade de Aproveitar
Oportunidades

Capacidade
Dinâmica

Capacidade de Gerenciar
Ameaças e Mudanças

Capacidade de Percepção
do Ambiente

Fonte: o autor (2016).

US38 – Modos de utilização de frota própria e frota terceirizada
US39 – Condições pertinentes ao prazo de entrega
US40 – Regimes e políticas praticadas nas rotinas de entrega
US41 – Concepção das demandas dos clientes
US42 – Conhecimento contratual das responsabilidades e precauções da relação entre distribuidora e revendedores
US43 – Obrigatoriedade de vendas em decorrência dos fornecedores
US44 – Diferencial mediante atendimento customizado
US45 – Particularidades que garantem superioridade em relação aos concorrentes
US46 – Táticas para fidelização de clientes
US47 – Atuação dos consultores externos na captação e manutenção dos clientes
US48 – Previsão de cenários
US49 – Mudanças de mecanismos de controle em função da demanda
US50 – Atuação em conjunto com parceiros
US51 – Controle de movimentação de produtos
US52 – Centralização de tarefas
US53 – Rotinas operacionais integradas
US54 – Capacidade de adaptação a novos procedimentos
US55 – Implementação de atividades
US56 – Pesquisa e Desenvolvimento
US57 – Melhoria de rotinas em decorrência de erros
US58 – Certificações de qualidade de combustíveis
US59 – Elementos críticos para estabelecer relações comerciais com fornecedores
US60 – Exigências da Petrobras para com as distribuidoras de menor porte
US61 – Reconhecimento de clientes revendedores nas regiões
US62 – Fornecimento de combustíveis em outros segmentos de mercado
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5.3. Etapa 3: Formação de categorias
Essa etapa teve por objetivo agrupar as unidades de significados para a formação das
categorias finais dessa pesquisa. Bardin (2006) denomina essa etapa de categorização em
razão de elas representarem classes que reúnem um conjunto de elementos (unidades de
significados) sob um título universal devido aos aspectos comuns desses elementos. Para a
elucidação das categorias oriundas a priori da fundamentação teórica buscou-se realizar
agrupamentos por meio dos critérios semânticos, sintáticos, expressivos e léxicos.

5.3.1. Capacidade de absorção: aquisição
Na sub-categoria Aquisição verificou-se a formação de três unidades de significado,
são elas:
 US1 – Investimentos em capacitação
 US2 – Instrumentos de normatização
 US3 – Polivalência de funções

No que diz respeito aos Investimentos em Capacitação, os informantes apontam para
o incentivo de algumas distribuidoras em promover programas de treinamentos e capacitação
visando melhorar a qualidade dos profissionais para executarem as rotinas de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de entregas. O trecho de
E2 revela:
Constantemente, a cada seis, sete meses há cursos voltados para a área, para
que a gente venha aprimorar cada vez mais e desenvolver de uma forma
branda e serena o desenvolvimento do trabalho da empresa. Entrevistado 2
(PETROBAHIA)

Outro modo de promover capacitação aos seus profissionais é mediante o investimento
em cursos de nível superior nas áreas de interesse do funcionário que estejam alinhadas com
os interesses da organização. No caso da distribuidora do Entrevistado 4 da distribuidora
Petrox verifica-se que: “ A Petrox, hoje, ela incentiva até mesmo ao funcionário que trabalha
aqui, ela paga 50% da faculdade dele”.
O entrevistado E4 salienta ainda que:
Então ela paga metade da faculdade dele e ela incentiva você, pronto. Eu
mesmo estou fazendo, já estou na formação em sistema de informação e
atualmente estou fazendo um técnico em logística, então justamente para
tentar aprimorar a questão do conhecimento. Entrevistado 4 (PETROX).
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Em contramão a distribuidoras que investem em capacitação e formação dos seus
respectivos profissionais visando aprendizado e internalização das principais rotinas
operacionais, há distribuidoras que não se atentam a estas questões e quando contratam novos
profissionais ou quando se tem alguma alteração na rotina deixam sob responsabilidade única
do funcionário em aprender e realizar as atividades pertinentes. O trecho de E6 revela que:
É assim dessa forma, aqui não teve nenhuma capacitação, é chegar, eu já sei,
você vem para trabalhar, eu já: "É assim que fatura e pronto”, a gente não
teve nenhum preparo, não é, ninguém é (//) quem já está que assume e a
pessoa que vem que vai se adaptando e achando uma maneira melhor de se
trabalhar, é mais fácil, mas a gente não teve nenhum treinamento.
Entrevistado 6 (WD).

Em relação aos Instrumentos de Normatização, os informantes apontam para a
necessidade de se construir um manual de procedimentos (Figura 25) com o objetivo de
consultas ao passo a passo da execução das atividades que envolvem as rotinas operacionais
das bases de operações das distribuidoras junto ao Terminal de Combustíveis que estão
alocadas. O trecho de E7 revela:
Pronto, esses (//) antigamente era quase todo dia, a gente chegava e era
novidade, chegava, abria aqui e tinha um e-mail enorme sobre, não é,
procedimentos e procedimentos que eu tinha que fazer, que houve alguma
mudança, tal. Hoje, a partir de 2015 teve um treinamento nacional onde eles
fizeram uma cartilha para você seguir, a cartilha, como eu disse... está aqui...
o manual, eles fizeram um manual operacional da base para que a gente
seguir, esse manual, como você já pode bem perceber, eles querem aqui
algum certificado, aí eles não divulgaram, mas aqui tem todo procedimento,
o que eu precisar fazer aqui na base, eu vou ter. Vai desde suprimentos até o
nosso sistema, se acontecer algum erro, a gente como é que se proceder com
esse erro, tudo, entendeu. Aí tem no manual, procedimentos: “Segurança do
motorista”, tem informação sobre isso. Entrevistado 7 (TERRANA)

145

Figura 25 - Modelo de manual operacional de uma distribuidora de combustíveis
Fonte: o autor (2016).
Além dos manuais que são impressos e estão presentes nas bases operacionais, outros
tipos de manuais são desenvolvidos e estão acoplados diretamente nos sistemas das bases
operacionais. Eles permitem que os funcionários concomitantemente que estão atendendo a
um cliente possam sanar dúvidas em tempo real durante a execução das rotinas de
atendimento e roteirização. Em E9 salienta-se que:
Tem todas as rotinas do sistema, porque nem todo mundo mexe com todas as
ferramentas, então se ele vai ficar mais focado no estoque, o manual
eletrônico tem várias orientações sobre o estoque. Se ele vai ficar focado
mais no faturamento, o manual eletrônico tem várias funções do
faturamento. Entrevistado 9 (BR)

No que diz respeito a Polivalência de Funções, podemos usar como exemplo a rotina
de carregamento e descarregamento, que é de responsabilidade dos motoristas. Estas etapas
envolvem dois tipos de capacitação. É promovido por uma empresa terceirizada especializada
nestes tipos de rotinas operacionais. O primeiro diz respeito ao treinamento teórico, onde é
demandado para cada motorista que presta serviço para as empresas BR, Raízen e Ipiranga
distribuidora assistirem a cada seis meses uma aula com duração de quatro horas que ocorre
todas as quintas-feiras no Terminal de Distribuição TEAPE, cuja gestão é compartilhada entre
estas três distribuidoras no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Na etapa teórica, o
motorista assiste a quatro módulos: i) boas maneiras no trânsito; ii) práticas de carregamento e
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descarregamento; iii) segurança, meio ambiente e saúde (SMS); iv) ambientação. Em E9
verificamos:
Sobre a rotina de carregamento e descarregamento quem faz é o motorista,
não é, na plataforma, ele que carrega o caminhão e descarrega no cliente.
Então quem dá treinamento para o motorista é a Target, que é a empresa
contratada da Petrobrás que faz todo esse processo de acompanhamento da
frota, faz check-list, faz treinamento, dá palestras, tem psicólogo para
conversar com você, tudo terceirizado. Entrevistado 9 (BR)

No módulo de boas maneiras no trânsito, os motoristas basicamente são orientados a
conduta que devem adotar ao estarem dirigindo. No módulo de práticas de carregamento e
descarregamento são dados detalhes técnicos de como os motoristas devem proceder na
execução dessas atividades. No que se refere ao módulo SMS, os motoristas são orientados a
adotar condutas relativas à segurança pessoal, vestimenta correta, conscientização em evitar
poluir o meio ambiente e aspectos de alimentação e saúde em geral para que os mesmos não
sejam atingidos por potenciais doenças, infecções, etc.
Sobre o treinamento prático, foi verificado que após os ensinamentos transferidos
durante a etapa de sala de aula, os motoristas passam por uma etapa que demanda que eles
realizem três carregamentos alternados, durante o mesmo dia, com motoristas distintos, mas
com experiência nestes processos. O objetivo desta etapa é que os motoristas consigam
vivenciar no dia a dia como deve ser executado o carregamento, sanar algumas potenciais
dúvidas e ser avaliado. Vale ressaltar que a etapa prática somente ocorre para o processo de
carregamento, não acontecendo no processo de descarregamento.
Em relação ao tamanho das unidades operacionais, há limitações de pessoas para
cuidar de todas as atividades inerentes às rotinas operacionais. Dessa forma, os treinamentos e
capacitações que são fornecidos pelas distribuidoras são direcionados a estimular e
desenvolver no funcionário habilidades multifuncionais. É o que revela o trecho de E10:

Então todo mundo tem o seu treinamento dentro das atividades da
companhia, aqui no escritório, quem mexe com estoque, quem mexe com
frete, quem mexe com frete, mexe com pagamento. Essa
multifuncionalidade, essa adaptação do funcionário é importante até mesmo
em situações em que, às vezes um funcionário falta, às vezes tem um
funcionário de férias, aí ele fica com essa incumbência, cobertura, então a
gente dá um treinamento, ele treina fazendo, praticando a realidade.
Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Ainda no que se refere a polivalência das funções, as bases operacionais por essência
são departamentos enxutos com estrutura simplificada que se restringe as atividades
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operacionais, geralmente ocupando um espaço físico de uma sala. Isso implica que o fato das
bases operacionais possuírem estrutura física simplificada e suas atividades serem, em
essência operacionais, não se contrata e muitos funcionários. Logo, se faz necessário que
todos os funcionários tenham o domínio das rotinas operacionais que executadas. Contudo,
ainda se agrava o fato de que os procedimentos de treinamentos visando esta polivalência são
restringidos a procedimentos de integração, onde se recebe equipes e/ou funcionários de
alguma rotina operacional especifica para trocar experiências e até mesmo receber
capacitação. O fato das rotinas operacionais serem intensas incide diretamente na ausência
destes treinamentos, ou seja, algumas distribuidoras preferem as integrações ao invés de
despender recursos com capacitações específicas. Ademais, vale ressaltar que se tem um
tempo de maturidade para se absorver estas rotinas operacionais. E11 destaca:
É bem assim, treinamento tem, assim, uma semana, certo: “Ó, tu tem uma
semana para colar ali, na pessoa e daqui a pouco tu vai ficar sozinho, te vira
aí, para fazer”. É, a gente é bem assim. A gente não tem um período, porque
normalmente a gente apaga fogo, como eu te falei, o quadro, ele é muito
enxuto, entendeu, e para a gente aumentar ele é muito difícil. Então assim, se
eu tenho que substituir alguém, ou tirar umas férias, por exemplo, é mão de
obra temporária é assim, olha: “Está aqui, tu vai passar quinze dias aqui
colado para poder aprender, daqui a pouco você se vire e faz aí o que tem
que fazer”. Então a gente realmente não tem um plano de treinamento, de
handover, de integração, mesmo, na empresa muito grande, não. Pode ser
que em outras unidades, assim, sem ser base de distribuição, tenha, na sede
pode ter, em outra área, tenha, mas em base de distribuição, como a gente
tem uma rotina muito dinâmica, um quadro muito enxuto e as coisas são
sempre para ontem, a gente quase nunca consegue ter esse tipo de
treinamento. Aí termina que a gente sofre por isso também, porque eu podia
gastar mais tempo treinando melhor e não teria tantos problemas, aí eu boto
uma pessoa assim, muito nova, lá, para se virar e aí os problemas começam a
acontecer e a gente perde mais tempo ainda, não é? Entrevistado 11
(RAÍZEN)

5.3.2. Capacidade de absorção: assimilação
Na sub-categoria Assimilação verificou- se a formação de três unidades de
significado, são elas:
 US4 – Know how Imediato
 US5 – Estratégias de integração

 US6 – Características para aprendizado

Acerca do Know how imediato, os informantes apontam para a necessidade das
distribuidoras no que se refere aos seus respectivos funcionários em assimilarem com a maior
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rapidez os conhecimentos que envolvem as rotinas de atendimento a clientes, carregamento e
descarregamento de veículos e roteirização de entregas. Isso ocorre pelo fato de algumas
distribuidoras procurarem desenvolverem um ambiente que permita a troca de experiências
entre os funcionários da equipe sobre as rotinas operacionais. O trecho de E10 revela:

Não, a gente entende que cada funcionário que é admitido, ele tem um tempo
de maturação, não é, vamos dizer assim, ele tem um tempo de experiência
que ele vai adquirir ao longo do trabalho. A gente aqui fala que o cara já
entra on the job, no trabalho, mas logicamente cada funcionário, ele tem o
seu período de treinamento específico. Então nós nunca, até por ética da
empresa, a gente não deixa o funcionário novato sozinho fazendo as
atividades, ele sempre é acompanhado, entendeu, ou pela minha supervisão
ou pela supervisão de um colega que é o responsável pelas atividades e está
passando a atividade para outro. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

A troca de experiências entre os funcionários promove o aprendizado, inclusive, das
atividades referentes as demais funções da base operacional. Dessa forma é possível, quando
em situações que determinado funcionário (responsável por uma rotina operacional
específica) se ausentar, outro funcionário da equipe terá condições plenas de executar aquela
rotina. Conforme E3 reforça, isso se dá as trocas de experiências:

Eu acho que é o seguinte, quer dizer, o dia a dia, o dia a dia e a troca de
experiências, entendeu, faz com que você tenha uma luz, o fulano trabalha
dessa forma, o ciclano trabalha dessa forma, eu posso trabalhar dessa e dessa
junto com a minha, entendeu. Então se você for ousado e tentar juntar todos
esses conhecimentos, você vai ter um resultado. Entrevistado 3 (SETTA)

Ainda sobre o know how imediato, no que se refere a equipe de atendimento e vendas
das distribuidoras, verifica-se que algumas empresas possuem equipes externas que atuam
diretamente com os clientes, no caso os postos revendedores. Dessa forma, as distribuidoras
quando desejam explorar alguma microrregião do estado de Pernambuco direciona os
consultores externos a mapearem os clientes potenciais. Contudo para facilitar este processo e
adaptação das atividades que os consultores irão se deparar, algumas distribuidoras buscam
aproveitar o conhecimento de consultores mais experientes, é o que relata E5:
“Não é, para as demais equipes, primeiramente para aquele rol do mesmo
nível de função, não é, então se ele é um consultor, eu vou pegar todos os
consultores, vou pegar cada consultor que entrar e tem que passar no
mínimo, ali, 15 dias com o fulano. Entendeu?”. Entrevistado 5 (TOTAL)
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No que concerne as Estratégias de Integração, algumas distribuidoras possuem
canais de diretos com a equipe de suporte dos sistemas operacionais. Isso ocorre em função
das dúvidas e mudanças em alguns procedimentos, o que pode comprometer o processo de
assimilação de determinada parte da rotina operacional. E por isso visando evitar este
problema, os suportes nas matrizes das bases operacionais atuam de modo a evitar estas
dificuldades. O trecho de E6 reflete o que se discute:
“Quando a gente, assim, ocorre alguma novidade, não é, que não é do nosso
dia a dia, que aparece alguma, a gente pede suporte ao pessoal da Supermed,
que é o pessoal responsável pelo sistema. Então apareceu uma mensagem
que a gente nunca tinha visto, então assim, automaticamente eles entram
pelo sistema de envio e falam para a gente: ‘Olha, faz dessa forma, é assim’,
então é dessa forma que a gente vai aprendendo, com o suporte deles”.
Entrevistado 6 (WD)

As implementações e mudanças nos sistemas operacionais são exemplos de situações
que podem vir a comprometer a execução das rotinas operacionais, principalmente as rotinas
de atendimento e roteirização. Portanto, mesmo os manuais operacionais também são usados
como ferramentas de consultas que possibilitam aos funcionários das bases operacionais
sanarem dúvidas acerca da utilização dos sistemas. Vale ressaltar que mesmo com o esforço
didático feito pelas distribuidoras em construir seus respectivos materiais de apoio, as equipes
das bases operacionais tendem a se queixar destas ferramentas devido à falta de conhecimento
de algumas práticas que demandam maior tempo de aprendizado. Vejamos o que E7 aponta
sobre esta questão:
Eu vou dizer a você, a gente está aqui há quatro anos, e aqui, a gente sabe
isso de cor. Em geral, não sabemos tudo decorado, mas aí é que está, a gente
procura aqui alguma mudança que teve para aprender, por exemplo, esse
aqui é o manual de 2015, eles começaram a fazer no final de 2014, aí teve
algumas mudanças no sistema, teve algumas mudanças no sistema que eles
fizeram e a gente ainda não tem um conhecimento sobre isso. Por isso aí, é
esse aspecto é que faz com que a gente aqui, consulta, vê se é isso mesmo
que está fazendo para não fazer errado. Aí é isso mesmo, mas só tem isso
aqui para fazer. Aí tipo, assim, pode dizer, mas é muita coisa, é o que eu
digo, como eu te disse antes, se o cara chega aqui hoje tem isso aqui para ler
e para saber. Entrevistado 7 (TERRANA).

O incentivo na utilização das ferramentas de suporte, principalmente os manuais é
muito comum entre as distribuidoras. Dessa forma, o manual eletrônico se caracteriza como
uma ferramenta essencial para algumas distribuidoras, em razão do funcionário poder a
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qualquer momento consultar alguns procedimentos das rotinas operacionais, bem como não
tomar decisões exclusivamente no ambiente de trabalho. Em E10 temos:
A gente dispõe, no sistema, de um manual eletrônico, então quando o
funcionário entra na companhia, ele vai exercer uma certa atividade, fora o
acompanhamento local, a gente incentiva que ele consulte esse manual
eletrônico. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Outra característica fundamental para as estratégias de interação é o estímulo ao
diálogo no que tange a utilização dos sistemas. Como as bases operacionais possuem diversos
sistemas integrados, por exemplo, sistemas de transportadoras parceiras, sistemas da Petrobrás
para emissão de notas, sistemas da secretaria da fazenda, sistemas do terminal de
carregamento, entre outros. Assim é preciso que os funcionários das bases operacionais
dialoguem sempre para que ocorra um alinhamento da utilização desses sistemas no tocante as
rotinas operacionais. E4 aponta:
Então a gente sempre conversa, através de diálogo, para tentar conscientizar
que é um recurso que é uma novidade, mas que vai facilitar o seu dia a dia.
Então a questão dessas novas tecnologias, a gente sempre procura (//) eu
sempre costumo dizer que aquilo só é, só se torna difícil, se eu colocar um
entrave, se eu disser assim: "Realmente é complicado”. Mas se eu baixar um
pouco a guarda e reparar, observando bem, assim, mentalizando, vai me
ajudar e vai me ajudar bastante. Então a questão desses recursos, a gente
sempre procura também manter a prática, não é, o dia a dia, para fazer com
que isso também se torne natural. Entrevistado 4 (PETROX)

A facilidade do diálogo entre os funcionários e departamentos da empresa (em sua
matriz com a base operacional) se dá pelo uso dos comunicadores. No caso o Skype e o
Spark. Em geral, os funcionários das distribuidoras utilizam o Skype para lidar diretamente
com os clientes e realizar pedidos em tempo real, e, portanto, quando o caminhão chegar ao
terminal para abastecimento, toda a documentação (recibos, notas fiscais, pedidos, etc) já
estará pronta. O Spark, por sua, vez limita-se a comunicação intrasetorial visando sanar
dúvidas, questionamentos e proporcionar suporte para a execução das rotinas operacionais.
Entretanto, os consultores externos utilizam o Spark para realizar os pedidos demandados de
suas respectivas carteiras de clientes. E4 ressalta:
A gente tem o comunicador, a gente usa aqui o Spark, que é um
comunicador apenas voltado para a empresa, que nesse caso. Porém com o
Skype você tem os contatos, aberto, no caso, com o cliente, com a empresa e
até contatos pessoais. Entrevistado 4 (PETROX)
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O trecho seguir apresenta de modo sucinto um exemplo de interação entre os setores
da base operacional da Petrox. Ressalta-se que a informação obtida pela base operacional,
desta empresa, no caso um pedido feito por um cliente, é rapidamente alimentado no sistema
visando que esta mesma informação seja trabalhada de forma interativa entre os
departamentos em tempo real de atendimento ao cliente. Por isso, E4 reforça:

Então a gente tem aí, no caso, eu tenho todos os setores conectados, eu posso
até mostrar para você aqui, eu tenho aqui uma informação que o pessoal
deve estar chegando por volta de oito horas, mas eu tenho aqui, eu já sei que
a parte comercial daqui a pouco o pessoal está chegando também. Então se
eu quiser interagir com algum (//) eu quero interagir com o setor de
informática, então eu já sei que tecnologia da informação, o setor de
informática está aqui. Portanto, já vou direcionado a essa pessoa,
faturamento, e a dependendo as outras filiais, já tem aqui o faturamento BA,
AL, RN, Paraíba, se eu quiser interagir com algum deles, é só chamar.
Entrevistado 4 (PETROX)

Sobre a etapa de estratégias de integração no tocante a assimilação das rotinas de
carregamento e descarregamento, os sujeitos mencionaram que mesmo com a ausência de
treinamento em situações contingenciais, os treinamentos tanto teóricos quanto práticos são
bem compreendidos. Isto posto, os motoristas assimilam atividades essências como a emissão
do print de carregamento, o manuseio das máquinas utilizadas para misturar os produtos e
preencher a capacidade do veículo, a uso do aterramento, o uso dos equipamentos de
segurança e a conferência dos lacres de cada tanque do caminhão afim de evitar qualquer
problema com fiscalizações. Vale ressaltar que apenas as empresas Br, Raízen e Ipiranga
promovem semestralmente treinamentos e reciclagens. E9 ressalta:
“Hoje com o que ensinamos o motorista não pode ter dúvidas nem com
carrego e descarrego, e se precisar ensinar a alguém deve conseguir fazer
passo a passo, para programar o carro, passar o cartão, pegar o print ir no
escritório e retirar os lacres voltar, esperar dar a entrada imediata, digitar as
senhas na hora de entrar (...). Não tenho dúvidas nestes processos, porque o
dia a dia que você vai pegando a mecânica do carrego e do descarrego, agora
a gente aqui na BR fazemos a renovação (...). Aqui na BR você mesmo
digita, posiciona o carro, coloca o aterramento, todo equipamento de
segurança, capacete, cinto e você faz a programação da quantidade e esperar
carregar (...). Hoje temos uma pessoa que fiscaliza, algum tempo atrás não
tinham (...)”. Entrevistado 9 (BR)
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Ainda sobre as estratégias de integração destaca-se a relevância entre a teoria
aprendida no decorrer do curso e a prática efetiva do carregamento e descarregamento,
enfatizando em seu discurso a importância da parte operacional, porém também aponta as
questões de segurança como relevantes para o exercício das atividades previstas destes
motoristas, destacando ainda, baixo índice de acidentes o que pode ser interpretado como
adoção correta dos procedimentos ensinados no treinamento, porém não consideram questões
de infraestrutura para a execução das rotinas, conforme apontados pelos motoristas. E9 revela
que:
“Do que ele viu ele tem uma percepção de como é na teoria, mas na prática
ele não tem. Aí tem o operador (...) ele somente vai entrar com o motorista
com mais experiência. Então a gente vai trabalhar em cima daquilo ali.
Agora a gente vai, como é que a gente avalia? É pela auditoria e pelo
operador reclamando direto. Repassa para gente. Então eu digo para você é
uma forma de avaliar. Então, mas não é assim um tipo de avaliação, hoje
foram quantos motoristas que descumpriram o procedimento de segurança?
Ah hoje foi 10 (...) que a gente faz assim uma avaliação. Então na auditoria,
tem muitos itens na auditoria. Tanto de equipamentos, pisos, estrutura e
conduta do empregado, seja motorista, seja empregado contratado”.
Entrevistado 9 (BR)

Sobre as Características para aprendizado, no processo de assimilação, verificou-se
que algumas particularidades comuns são desenvolvidas em função do forte estímulo que
algumas distribuidoras atribuem a esta etapa. Dessa forma é possível verificar aspectos como
confiança, credibilidade profissional, facilitadores de aprendizado, disposição, implantação de
modelos de conhecimentos, conscientização e aspectos intrínsecos as rotinas operacionais.
Acerca da confiança e da credibilidade profissional, destaca-se que a medida que os
procedimentos das rotinas operacionais vão sendo assimilados desenvolver-se-á sentimentos
de seguridade no tocante a execução destas rotinas. Além disso, essas habilidades uma vez
assimiladas são percebidas pelos clientes que também tendem a ter segurança nas negociações
e procedimentos operacionais que estão sendo realizados. Outro ponto a ser comentado é o
fato que no mercado de combustíveis é muito difícil encontrar profissionais com domínios
teóricos e práticos sobre as rotinas operacionais, bem como legislações e normativas da ANP.
Logo, a confiança e credibilidade profissional adquiridas na etapa de assimilação pode levar
com que os funcionários as bases locais barganhem promoções e ocupem cargos mais
estratégicos na organização. E3 destaca:
Veja só, a confiança e a credibilidade do profissional é de suma importância.
Então aquele profissional nunca vai estar só, agora, em determinados
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momentos ele vai estar fazendo as coisas só, mas supervisionado por uma
pessoa que vai estar ao seu lado, para que quando ele adquirir uma certa
confiança naquilo que ele está fazendo, aí sim, é a hora de ele pegar o
ambientezinho dele ou barganhar uma promoção, ou estar já sozinho em
determinado turno. Existe – como eu falei para você – finais de semana, que
se tem a questão de revezamento: "Você vem nesse final de semana? ”, “Não”, então para que isso aconteça, realmente o profissional tem que estar
preparado. Eu digo por mim, quando eu cheguei na empresa, tinha três
pessoas e eu só estava preparado, realmente, quando todos os procedimentos,
todos os processos de faturamento, eu já estava, assim, adequado a realmente
a fazer. Entrevistado 3 (SETTA)

A facilidade de aprendizado é decorrente do dia-a-dia. Portanto assimilação das rotinas
operacionais em muitos casos nas bases operacionais das distribuidoras de combustíveis não
são imediatas, sendo estes procedimentos assimilados por tentativa e erro. Isso se dá em
decorrência a quantidade de informações pertinentes a execução de uma única rotina,
principalmente em rotinas de atendimento que se faz necessário emitir notas ficais, faturas e
laudos técnicos dos produtos. Como por exemplo, E6 relata no trecho seguir:
É do próprio dia a dia, porque logo no começo, mesmo, quando o menino
informa, tem um ponto na questão do faturamento, que quando é um (//) vou
dar um exemplo aqui da questão de botar data, tem uns tópicos, uma parte lá
no faturamento, se a gente jogar data, quando for mais na frente, na questão
do boleto, já vai vir separado, isso os meninos não usavam. Aí foi que uma
vez eu, sem querer, botei a data lá, aí que descobri, e já dava
automaticamente a data certa, acho que não precisava apagar manualmente,
digitar, contar nos dedos, claro, quantos prazos é para poder faturar. E depois
foi que a gente aqui, então assim, que no dia a dia ninguém passou que era
uma forma mais fácil, mais fácil, mais segura, porque a gente podia errar na
contagem de data, no decorrer da movimentação e ninguém, quando veio,
passou isso pela gente, devido talvez à falta de treinamento. E no dia a dia a
gente foi aprendendo um bocado de coisas que a gente não sabia e: "Vai,
bota aqui, vamos ver”, - “Ah, não”, aí mostra, não sei o que lá. Então assim,
no decorrer que a gente vai aprendendo, vai vendo as dificuldades e vem as
facilidades, também, uma forma mais fácil. Entrevistado 6 (WD).

Ainda no que tange as características para aprendizado visando a efetividade da etapa
de assimilação, a disposição foi citada por alguns sujeitos. A disposição neste caso está
associada no interesse do aprendizado sobre as rotinas operacionais da base distribuidora por
parte dos funcionários juntamente com o desenvolvimento de formas mais práticas em
operacionalizar o que foi assimilado. E9 acentua:
Não, a assimilação é boa, é boa, não é, assim, mas depende muito, é muito
pessoal isso, você sai para adquirir um conhecimento e você na hora que
chega, você tem que estar disposto, aí é uma coisa muito pessoal, mesmo,
botar aqui no prático, no prático implantar da forma que você adquiriu o
conhecimento. Entrevistado 9 (BR)
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Por fim, ainda nas características para aprendizado, a conscientização e os aspectos
intrínsecos as rotinas operacionais também foram evidenciadas na pesquisa. É de suma
importância que o funcionário entenda sua posição na cadeia de operações da base
operacional, quem efetivamente é o cliente, qual procedimento adequado para cada situação,
controle de estoque juntamente com os demais procedimentos. À medida que essa
conscientização em cima da assimilação vai sendo incorporada o funcionário acaba
aprendendo as principais especificidades das rotinas gerando segurança para execução dos
procedimentos. E11 frisa esta discussão no trecho a seguir:

Aprende, é. A gente vai passando aos poucos. Porque assim, como eu te
falei, como a atividade principal é liberar motorista para carregar, assim, eu
não posso deixar minha operação parada, e o que é minha operação: é
carregar caminhão. Eu estou aqui para carregar caminhão, entendeu? Então
ele tem que aprender pelo menos o básico, que é liberar o motorista e faturar
Nota Fiscal, e o resto a gente vai passando gradativamente, quando ele
começa a entender a rotina, quando ele começar, assim, a entender a parte de
estoque, a parte de controles, aí a gente vai passando as coisas, mas o que eu
não posso é, por exemplo, porque às vezes o pessoal fica sozinho, nem
sempre tem duas pessoas aqui, no horário administrativo tem duas, que fica
eu e mais o assistente e, mas só que no horário da tarde fica uma pessoa só.
Então assim, essa pessoa que está na vaga ela não consegue ficar só. Pelo
menos não até eu ter segurança que se acontecer algum problema ela
consegue resolver sem ter ninguém aqui. Então a gente dá o básico para ele e
com o tempo, ele fica sempre com uma pessoa, normalmente fica comigo
junto, para poder ir orientando. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

5.3.3. Capacidade de absorção: transformação
Na sub-categoria Transformação verificou- se a formação de quatro unidades de
significado, são elas:
 US7 – Compreensão da rede conhecimentos
 US8 – Processos de reflexão da informação
 US9 – Barreiras a acessibilidade do conhecimento
 US10 – Suporte a aprendizagem
No que se refere a Compreensão da rede conhecimentos, verificou-se a presença de
elementos voltados a capacitação de profissionais de outras áreas dentro da atividade de
distribuição de combustíveis, a experiência como processo transformador para internalização
do conhecimento das rotinas operacionais, a troca de conhecimento entre bases operacionais
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da mesma distribuidora com o objetivo de facilitar o aprendizado das atividades operacionais
e a composição entre departamentos.
A capacitação de profissionais de outras áreas da atividade de distribuição é uma
estratégia adotada por algumas distribuidoras que com o intuito de promover uma visão
holística do negócio estimulam que seus funcionários não se restrinjam a trabalhar com uma
única rotina operacional. Vale ressaltar que neste processo de transformação do conhecimento
os funcionários sêniors acabam sendo responsáveis em fazer esta transição e ofertar o suporte
necessário ao profissional da base operacional. Isto posto, E5 pontua:
Nesse momento, inclusive, ele está treinando um outro profissional, um
profissional que não é da área de vendas externa, era um profissional que já
foi assistente de negócio, passou a ser sênior dessa equipe de assistentes, e
agora está tendo a oportunidade de abraçar a área de vendas como consultor.
Entrevistado 5 (TOTAL)

O processo de transformação também é resultante da experiência. Conforme o
Entrevistado 8 da distribuidora Torrão Combustíveis aponta: “É o dia a dia. As experiências
de cada dia nos mostram coisas diferente, e a gente vai aprendendo e colocando em prática,
não é”. Visto isso, vale dizer que para o profissional que trabalha diretamente rotinas
operacionais como atendimento a clientes, processos de carregamento e descarregamento e
roteirização de entregas está cercado de muitas informações oriundas da ANP, SEFAZ,
transportadoras parceiras, etc. Portanto, é muito comum que os funcionários levem certo
tempo para dominar com plenitude estas atribuições.
Uma forma de algumas distribuidoras de combustíveis amenizarem esta turbulência de
informações e evitar insucesso na transformação destes conhecimentos das rotinas
operacionais é oferecer os momentos de troca de experiências entre os funcionários. Estas
situações ocorrem cotidianamente nas distribuidoras, em razão dos problemas serem
compartilhados e quase que comuns em outras unidades instaladas além do Porto de
Suape/PE. Nesse sentido, E7 expõe:
Não, não, não tem não, a gente, aqui na base, a gente tenta, por exemplo, eu
costumo anotar alguma mudança, anoto, a gente fez assim, assim, assado,
como foi o caso das amostras testemunhas. Ligo paras a chefia e vejo se ele
pode ver, vejo o que ele pode fazer e vai mais como diz, WhatsUp, essas
coisas, troca de experiência entre as bases. Está usando aqui, está aqui: "Pô,
hoje deu problema com a transportadora hoje deu problema desse jeito aqui,
como é que vocês seguiram?”, - “Não, a gente fez assim”, - “Ah, mas no
manual diz isso”, entendeu, vamos questionando até chegar a um.
Entrevistado 7 (TERRANA)

156

A interação entre as bases operacionais instaladas no Complexo de Suape/PE com as
demais bases espalhadas pelo Nordeste e pelo Brasil é fundamental para o alinhamento e
execução das rotinas operacionais. Essas interações permitem que o conhecimento seja
internalizado e absorvido de forma clara e objetiva pelos funcionários. Os sujeitos revelaram
que geralmente consultam profissionais mais experientes, com mais tempo de empresa e
buscam também fazer comparações das rotinas operacionais executadas nas bases mais
próximas (bases operacionais na mesma região) com a finalidade de minimizar as dúvidas e
consolidar o conhecimento aprendido. Dessa forma, E4 sinaliza:
Sim, a gente tem essa interação, principalmente aqui com a filial que é mais
próxima da gente, que é a Paraíba, então, pronto, geralmente quando o
pessoal tem alguma dúvida voltada à questão do sistema, aqui da Petrox, eu
acho que... é, só tem mais um funcionário que tem o que, tem 11 anos, eu
tenho 10 anos na empresa, então sempre, sempre, a gente está trocando essas
experiências, só: "Não, olha, se você fizer dessa forma aqui, é mais rápido e
mais simples e você vai ter o resultado mais objetivo”, não é, aí pronto,
sempre tem essa questão dessa troca, dessas experiências e é bom porque
você vai passando o conhecimento para o pessoal e também eles vão vendo,
a forma de trabalho se torna mais clara, mais objetiva e não precisa fazer
tanto rodeio para chegar no seu principal objetivo. Entrevistado 4
(PETROX)

As integrações entre departamentos das distribuidoras e das bases operacionais junto a
diretoria também é uma estratégia que auxilia no processo de transformação do conhecimento.
Nesses encontros são discutidas as metas mensais e anuais das empresas e principalmente os
meios para que estas metas sejam atingidas. No que tange aos meios, se discute as rotinas
operacionais. Em outras palavras, as distribuidoras procuraram alternativas e melhorias para
que o atendimento aos clientes, os processos de carregamento e descarregamento e as
roteirizações sejam mais eficientes. Assim sendo, E4 novamente pontua:
as reuniões são (//) elas acontecem anualmente, então sempre tem uma
presença de um representante da filial, então, para entender porque essa
integração é feita com todos os setores. Aí no caso geralmente é passado
pela diretoria da empresa os objetivos para aquele ano, não é, então sempre é
trabalhado para que esses objetivos sejam alcançados. No caso o ano
passado, como eu tinha te falado, o objetivo era alcançar 50 milhões, aí
ultrapassou, foi para 51 milhões. Entrevistado 4 (PETROX)

Em convergência com o que os sujeitos supracitados apontam no processo de
transformação do conhecimento, a práxis em relação as rotinas operacionais vão emergindo
naturalmente à medida que os conhecimentos entre departamentos, bases operacionais e
funcionários são compartilhados e transferidos. Por isso, quando a rede de conhecimentos é
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totalmente absorvida pelos membros das bases operacionais, tende-se a ter uma normalidade e
maior efetividade na execução das rotinas operacionais. Nesse sentido E2 revela:
Uma pessoa que se inicia se preocupa muito, e eu acredito que quando a
gente já tem um conhecimento, conhece, tem um conhecimento geral, já
torna-se uma coisa assim bem corriqueira. Não é assustador, é assustador
para quem chega: "Pôxa, tem que decorar isso, tem que decorar aquilo, como
é que se faz, tem que fazer assim? É assim desse jeito? Não. É desse, desse,
desse? É por aqui, é por ali”. E depois a pessoa pega prática e desenvolve um
trabalho tranquilo. Não tem bicho de sete cabeças. Entrevistado 2
(PETROBAHIA)

No que se refere aos Processos de reflexão da informação, foi observado alguns
pontos relacionados a reflexão das práticas do dia-a-dia, ausência de alinhamento entre as
orientações contidas no manual operacional advindas da alta gestão, falta de capacidade de
assumir outras funções, metas e objetivos a serem atingidos com a informação, ajuste de
atividades e desenvolvimento de ideias que transcendem o manual operacional.
No que tange a reflexão das práticas do dia-a-dia, o processo de transformação do
conhecimento é presenciado nas bases operacionais por meio da execução das rotinas
operacionais essenciais concomitantemente, às vezes, por um único sujeito. Em outras
palavras, o domínio de praticamente todas as atividades ao longo dos anos, por parte dos
funcionários permite que se desenvolva uma habilidade distinta, conseguindo entender
holisticamente o funcionamento destas atividades de distribuição de combustíveis. Em E8
verificamos:
O dia a dia já me faculta às saídas, como é que se diz, eu aqui trabalho com
diretamente com programação, faturamento, logística de compra de produto,
álcool, tudo é comigo. Ao longo do tempo fui transformando esse
conhecimento que aprendi em habilidades para resolver estas questões aqui
na base. Entrevistado 8 (TORRÃO)

A ausência de alinhamento entre as orientações contidas no manual operacional
advindas da alta gestão costuma ser um problema comum nas distribuidoras que se
preocupam em desenvolver material de suporte. Esses materiais são preparados e estruturados
pela alta diretoria das distribuidoras. Contudo, é muito comum verificar queixas dos
funcionários que trabalham diretamente com as rotinas de atendimento à clientes,
carregamento e descarregamento e roteirização de entregas sobre algumas falhas que estes
materiais apresentam. Dentre as justificativas, a mais comum apontada pelos sujeitos é o fato
da alta gestão não ter um domínio completo da complexidade que envolve estas rotinas
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operacionais. E, assim sendo, pecam em pontos cruciais que incidem diretamente no processo
de transformação do conhecimento por parte dos funcionários. E7 aponta:
É, vem a mudança em sentido contrário, bem que tipo, a pororoca, por
exemplo, vai lá, de todo jeito, não tem, não é, vai ter que ir, porque não tem
jeito, mas assim. E o problema desse manual é isso, é porque veio de cima e
muito, muita coisa que vem de cima não se aplica. No manual tem muita
coisa aqui que a gente não usa porque não se aplica, não se aplica, mesmo,
nem com a gente, nem mesmo no sistema dele, permite. Aí eles fizeram o
manual, está no manual, tem que seguir o manual. Entrevistado 7
(TERRANA)

Outro ponto a ser discutido acerca da transformação do conhecimento é falta de
capacidade de assumir outras funções em razão do limitado número de funcionários nas bases
operacionais das distribuidoras. Isso ocorre pelo fato de algumas distribuidoras, inclusive, os
grandes players não desejarem despender tempo com contratação de pessoal e treinamento.
Dessa forma, quando alguém se ausenta se faz necessário substituir imediatamente com algum
outro funcionário de alguma base próxima. Em E11, é possível verificar esta limitação:
É, a gente fazia mais isso, a gente tinha mais isso daí, mas por uma questão
de redução de custos, aí diminuiu bastante. E assim, as bases, elas têm uma
equipe muito enxuta, para você ver, aqui em Suape eu tenho três pessoas,
sou eu e mais dois e a gente funciona 24 horas. Então dificilmente, se eu tirar
uma pessoa daqui, desestrutura tudo. Então assim (//) e termina que tem
sempre um de férias, ou então tem um fazendo algum treinamento, alguma
coisa desse tipo, então eu nunca consigo, a gente nunca consegue fazer esse
giro. E até assim, a questão maior é a redução de custo. Com cargos que tem
um assim (//) maiores, por exemplo, cargos de gestão, é mais fácil isso
acontecer. E depois você vai fazer a cobertura de férias de outra pessoa, isso
é mais a cobertura de férias. Por exemplo, o pessoal lá de Cabedelo, o
supervisor de Cabedelo entrou de férias, aí eu posso ir para lá tirar as férias
aí em vez de contratar mão de obra temporária lá, porque quem cobre as
férias da gente é a mão de obra temporária e traz uma para cá para eu poder
ir para lá, e tentar pegar rotinas que aqui eu não tenho. Porque quando você
ficar preso só nisso aqui, você termina que não consegue enxergar mais
coisas, se você vai em outra base, você vê lá como é que faz e talvez traga
para cá e fique melhor entendeu? Mas isso é mais em cargos de gestão, cargo
assim, assistente dificilmente a gente consegue tirar. Entrevistado 11
(RAÍZEN)

As metas e objetivos a serem atingidos com a informação são acordados nas
convenções da empresa. As rotinas operacionais são discutidas, bem como os meios para se
executá-las com mais eficiência. Dessa forma, costumam-se realizar brainstorms com os
funcionários visando novas soluções e o apontamento de melhorias nas práticas operacionais.
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Logo, estes encontros estimulam o processo de transformação do conhecimento mediante uma
visão holística do negócio entre todos os departamentos. Em E4 se evidencia:
Pronto, vê só, no caso, a gente tem uma reunião, que no caso, geralmente, os
objetivos são sempre trabalhados a cada ano, então um exemplo que a gente
pode destacar: então a gente tem uma reunião anual que envolve todos os
setores, faturamento, as filiais, a área comercial, e geralmente a diretoria da
empresa, ela passa o planejamento para aquele ano, e sempre, sempre, no
caso, eles sempre destacam a questão dos objetivos que eles querem
alcançar. Pronto, o objetivo do ano passado foi alcançar 50 milhões de litros,
no caso, a gente bateu a meta, eu acho que fechou em 51 milhões. Então,
pronto. Entrevistado 4 (PETROX)

Em relação ao ajuste de atividades, os sujeitos relatam que ao migrarem entre bases
operacionais, ou se transferirem para outras distribuidoras concorrentes, acontece o que se
denomina de ajustes de atividades. Os sujeitos apontam que as rotinas operacionais são muito
similares, contudo, se faz necessário adequar-se as particularidades que aquela distribuidora e/
ou base operacional possui. E2 expõe:
Ele chegou aqui, faz oito dias, que é uma questão somente de ajuste, ele sabe
como é que faz, não é? Agora, tem algumas particularidades que variam de
base para base, ele mesmo vivenciou, a do São Francisco é diferente, aqui já
é um pouco diferente. Mas o trajeto vai dar no mesmo sentido. Entrevistado
2 (PETROBAHIA)

O desenvolvimento de ideias que transcendem o manual operacional é um exercício
continuo e diário realizado pelos funcionários das bases operacionais. Como foi mencionado
em parágrafos anteriores, os manuais (apesar de serem ferramentas que dão suporte a
execução das principais rotinas operacionais) ainda possuem muitos equívocos em
decorrência de sua construção ser realizada pela alta gestão. Portanto, para suprir o que não
está escrito e buscar alternativas para executar com eficiência as rotinas operacionais, os
funcionários das bases operacionais buscam elaborar novas ideias e incorporá-las nas
principais atividades das distribuidoras. E3 ressalta:
O manual orienta de uma forma correta que se deve. Agora, existe uma
forma de você ganhar mais com agilidade, não é, ganhar mais com
resultados. Não que o manual não faz isso, porque o manual é eficaz em
tudo, você tem que ler o manual para poder se orientar, mas você também
tem que ter, assim, a sua vontade própria, as suas ideias para que aquilo ali
se torne resultado positivo, entendeu. Entrevistado 3 (SETTA)

No que se refere aos Barreiras a acessibilidade do conhecimento, foi aferido alguns
pontos voltados à acessibilidade a informações no trabalho, ao bloqueio de funções, ao risco
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de se entrar em uma zona de conforto devido as atividades repetitivas, as atividades essências
do mercado de combustíveis e a injeção de elementos de maiores complexidades.
A acessibilidade de informações nas distribuidoras se caracteriza como uma barreira
que incide no processo de transformação do conhecimento. Algumas empresas são mais
restritas e centralizadoras permitindo apenas aos funcionários utilizarem os recursos
específicos para a rotina específica. Assim não dão liberdade para que os funcionários
desenvolvam ideias e busquem novas alternativas, comprometendo o processo de
transformação do conhecimento. Em E6 presenciamos:
É você está vendendo, está com uma (//) é como se fosse uma (//) acha que é
uma barraquinha de confeito e passar para uma empresa maior, então é
muito complicado, não é, que a pessoa vem naquele costume. Eu, assim, eu
não tive tanta dificuldade em questão como dos dois meninos que estavam
aqui devido eu já ter trabalhado, ter tirado as férias do menino em outra
distribuidora e naquela outra distribuidora eu tinha livre acesso à senha,
então eu fazia muita coisa e o que é que nessa outra distribuidora a gente não
tem, então assim, para mim a outra me ajudou, porque eu sabia muita coisa
que os meninos não sabiam. Entrevistado 6 (WD)

Outro ponto mencionando é o bloqueio das funções. Os sujeitos de algumas
distribuidoras apontaram que são limitados a exercerem suas atividades e algo que transcenda
elas, ou que seja preciso alguma tomada de decisão se faz necessário a intervenção de
terceiros. Dessa forma, os sujeitos destas empresas relatam que as adaptações na execução das
rotinas operacionais destas distribuidoras foram sendo gradativas em decorrência da alta
limitação nas decisões. E6 novamente aborda:
Aos clientes, eu passava a ele, assim, preço, eu podia, prazo, então assim, eu
que fazia tudo, vamos dizer, questão de (//) só não questão financeira, mas
via se (//) como é que estava a situação, então assim, quando eu vim para cá,
foi que, aquele freio, não é, eu digo: "Não, vou para uma maior e vou ter
aquele livre acesso”, mas foi que, puxaram, vamos dizer, a rédea e disse: Se
vira!, aí estranhei. Aí fui que eu fui me adaptando, e disse: "Não, pessoal
vamos fazer dessa forma porque é mais fácil”, porque eu via que lá dava
certo. Aí eu também comecei a implantar aqui e assim, melhorou bastante.
Entrevistado 6 (WD)

O risco de se entrar em uma zona de conforto devido as atividades repetitivas é uma
das barreiras que podem interferir no processo de transformação do conhecimento. Os
coordenadores de algumas distribuidoras de combustíveis comentaram que nenhuma atividade
é realizada sem supervisão e sem se reportar ao responsável da base operacional. Segundo
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estes sujeitos, isso se faz necessário para que não exista nenhum tipo de acomodação. E10
revela:
Mas jamais é sem supervisão, jamais sem uma (//) jamais com autonomia
para fazer tudo sozinho, não é, ele tem que reportar, ele tem que informar,
ele tem que dizer se está com dúvida, entendeu. Porque também se o
funcionário estiver fazendo a atividade: "Está tudo certo aí?”, “Não, está
tudo certo”, mas depois a gente vai conferir, está errado, ou não está correto,
é um sinal que ele entrou numa zona de conforto porque ele achou que ele
estava sabendo. E tem os detalhes, são os detalhes que fazem a atividade
fechar, não é. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Para que o processo de transformação do conhecimento tenha êxito e que as barreiras
sejam reduzidas, a importância de se compreender as atividades essências do mercado de
combustíveis é fundamental para o sucesso das distribuidoras. Assim sendo, os sujeitos
apontam para identificação das necessidades dos clientes e a observação das atividades dos
concorrentes procurando entender quais os meios utilizados para se obter resultados
expressivos. Em E3 verifica-se:
E creio que as empresas, hoje, as distribuidoras, quando se quer ter um
resultado melhor, ela tem que estar no meio, ela tem que estar, assim, num X
da (//) assim, no ponto crucial do comércio, a gente está trabalhando no
comércio, então no ponto crucial do comércio. Então se o meu comércio, ele
não está bem aqui e fulano ali está assim, vamos ver qual é o resultado (//)
qual é o resultado, não, qual é o meio que ele está tendo para obter aquele
resultado, então se eu pego a experiência aqui com um, a experiência com
outro, juntando, eu creio que realmente vai fazer diferença. Entrevistado 3
(SETTA)

Por fim, a injeção de elementos de maiores complexidades também é apontada pelos
sujeitos como um meio para a realização do processo de transformação do conhecimento das
rotinas de atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas. Devido à
dificuldade em se aprender as atividades que circundam estas três rotinas principais, os
coordenadores de algumas bases operacionais atentos as estas questões procuraram
gradativamente aumentar o nível de dificuldade. E3 declara:
(...) do conhecimento sobre as rotinas, não é, é crucial, é muito bom. Então o
que a gente fez, a gente começa a dar pequenas coisas para poder começar a
injetar as coisas mais complexas, não é verdade. Porque se mostrar toda
complexidade antes, eu acho que o medo, não é, se torna, já, o grande
inimigo dele para ele poder aprender, começa a ter barreiras. Então
começamos no degrau, como diz o ditado e o resultado foi vindo. Hoje essa
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pessoa está coordenando uma base nossa com uma vasta experiência.
Entrevistado 3 (SETTA)

No que se refere ao Suporte a Aprendizagem, foi observado a presença de alguns
elementos voltados ao desejo próprio de aprender do funcionário, a assistência aos
questionamentos e os funcionários que estão sempre prontos para solucionar problemas
indesejados.
O desejo próprio de aprender e se interessar pelas rotinas operacionais é apontado
pelos sujeitos como primordial para o processo de transformação do conhecimento. Os
sujeitos reforçam quem mesmo com todo treinamento ofertado, manuais e reuniões realizadas
o indivíduo precisa esforçar-se para entender de modo geral o funcionamento da base
operacional e como as atividades são interligadas. E3 aponta:
Aconteceu um caso, são dois funcionários que a gente contratou para uma
base em outro Estado, lá em Guamaré, uma filial que nós temos lá. Então a
pessoa chegou lá sem saber praticamente de nada, gente superfina. O
diferencial foi que ele tinha muita vontade de aprender, isso, para a absorção
do conhecimento é fundamental. Entrevistado 3 (SETTA)

No tocante a assistência aos questionamentos e aos funcionários que estão sempre
prontos para solucionar problemas indesejados, os coordenadores de algumas distribuidoras
fazem referência ao fato da preocupação por parte destas empresas em não deixar seus
respectivos funcionários com dúvidas, bem como além do coordenador operacional, outros
funcionários dessas distribuidoras estão sempre avisados para fornecer suporte aos demais,
quando estes assim solicitarem. Logo, foi observado no campo de pesquisa, funcionários nas
bases operacionais de Suape/PE sanando questionamentos com profissionais de outras bases
da distribuidora no Brasil. Isso geralmente se dá em razão da experiência e daquele
determinado profissional já ter trabalhado naquele polo operacional. Novamente E3 reforça:
Eu jamais fiquei sozinho com dúvida em alguma coisa, porque não é só
Ricardo que vai estar ali com dificuldade, eu vou estar trazendo alguma
dificuldade para a empresa. Então a empresa hoje trabalha assim: "Ricardo
está bom, está apto?”, mesmo estou bom, estou apto, às vezes o medo faz
com que você diga uma coisa: "Estou bom, eu quero esse emprego”, então
tem que dizer que está bom. Na realidade a empresa investe numa pessoa na
retaguarda para que: "E aí, como é que ele está?”, - “Não, agora ele está
bom”. Então tem essa preocupação de realmente só dar a credibilidade e a
confiança, a confiança, eu acho que tem que dar sempre, assim, um aval:
"Ah, agora está okay...”, quando realmente aquela pessoa estiver perfeita
para aquele. Entrevistado 3 (SETTA)
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5.3.4. Capacidade de absorção: explotação
Na sub-categoria Explotação verificou-se a formação de três unidades de significado,
são elas:
 US11 – Engessamento de rotinas
 US12 – Adaptabilidade das atividades
 US13 – Incorporação de novos conhecimentos
No que diz respeito ao Engessamento de rotinas, foi observado alguns pontos que
emergiram do processo de entrevistas como a aplicação do conhecimento revertido em metas
e objetivos das distribuidoras de combustíveis, avaliação de relatórios que servem como
parâmetros da utilidade do conhecimento, lideranças, conservadorismo, abertura a novas
utilidade do conhecimento, adaptações de rotinas junto da equipe de trabalho,
acompanhamento por parte da chefia da aplicação do conhecimento, consenso de práticas e
melhores formas de utilização das rotinas operacionais.
Em relação à aplicação do conhecimento revertido em metas e objetivos das
distribuidoras de combustíveis, verifica-se que algumas empresas por meio da internalização
dos conhecimentos apreendidos durante as capacitações e treinamentos ofertados conseguem,
gradativamente, ter um aumento de performance no que tange a comercialização dos
produtos. Visto isso, E8 ressalta:
Eu só passo lá para São Paulo o que ele tem que pagar, só. Mas o restante
tudo é comigo, aqui. É pequena, uma empresa que ainda está avançando no
mercado. Não vendia nem um milhão, aí começou a vender um milhão, aí
começou, passou para um milhão e meio, e agora estamos almejando mais
de dois milhões e meio... e fomos conquistando o mercado. Entrevistado 8
(TORRÃO)

Os sujeitos de pesquisa relatam também sobre a avaliação de relatórios que servem
como parâmetros da utilidade do conhecimento. Estes relatórios costumam ser mensais e
desenvolvidas por consultorias específicas contratadas pelas próprias distribuidoras que tem
por finalidade analisar o desempenho das rotinas de atendimento a clientes e vendas de
produtos. Portanto, à medida que estes relatórios são emitidos a base operacional vai
adaptando e incrementando estas rotinas visando aumento de desempenho. E8 reforça:
Ah, mas isso aí, isso aí é avaliado num relatório... esse parâmetro, isso é
feito... nós temos só um relatório mensal que é feito para essa consultoria,
em cima da questão de vendas de cada produto e é feita uma observação
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assim, nesse mesmo relatório, a questão do atendimento. Tanto base como
consultoria. Entrevistado 8 (TORRÃO)

No tocante as lideranças, conservadorismo, abertura a novas utilidades do
conhecimento, adaptações de rotinas junto da equipe de trabalho, acompanhamento por parte
da chefia da aplicação do conhecimento e consenso de práticas foi identificado que os líderes
das distribuidoras (presentes na alta gestão) costumam não ser ousados no que tange a
melhoria de novos procedimentos. Em função disso, a própria equipe de trabalho de algumas
distribuidoras (principalmente as menores) tentam aplicar o conhecimento realizando
pequenas mudanças nas rotinas operacionais visando agilizar e facilitar a execução do
trabalho. Isso ocorre, pois como fora mencionando nesta seção, as bases operacionais
englobam poucos funcionários e a demanda de trabalho é muito superior. Em contrapartida,
para algumas distribuidoras é feito acompanhamento com mais rigor por parte das lideranças,
de modo a verificar se os conhecimentos foram realmente internalizados e estão sendo
revertidos na execução eficiente das rotinas operacionais. Por fim, em ambos os casos, tanto
para distribuidoras com lideranças mais ausentes e conservadoras quanto para aquelas que
possuem lideranças mais presentes e efetivas é comum que se tenha consenso das práticas de
trabalho das rotinas operacionais, principalmente, para se estabelecer um modelo de
conhecimento e de funcionamento da base de operações. Visto isso, E7 comenta:
Não, aqui hoje, é bem moderno, por exemplo, a gente tem a base em si, se
reuniu, com as suas cabeças das bases, se reuniu, a parte de chefes, e tem,
por exemplo, tem grupo no WhatsUp, tem recado aqui, quando a gente (//)
para a gente não (//) como a empresa é multinacional e os líderes e as
cabeças da gente não são, multinacional, multicabeças, são mais
conservadores, como pode se dizer, eles não são abertos a novos
procedimentos, eu tenho que seguir o que está aqui. Aí por ventura, com
isso, a gente vai adaptando meio que por debaixo dos panos. Por exemplo,
São Paulo, o cara fez alguma coisa, passou para a chefia, a chefia vai ver,
mas está se fazendo em São Paulo assim. Aí aqui aconteceu o mesmo
problema, aí eu vou, entro em contato com o rapaz de São Paulo, pergunto
como é que ele fez e como foi feito e ele me passa tudo que foi feito e a
gente começa a fazer. E a partir do momento que vai um fazendo, outro
fazendo e ligando para o chefe, dizendo se pode fazer. Porque ele vai
permitindo, por exemplo: “Olha, não teve saída, foi feito, vai sair como foi
feito em São Paulo”, e vai fazendo isso, até que se chega o (//) depois que
todo mundo começa a fazer isso, você chega num consenso, a gente vai e
bota aqui no manual. Eles fazem nova no manual. Mas começa com isso,
porque mandou você fazer, aquela história. Entrevistado 7 (TERRANA)

Sobre as melhores formas de utilização das rotinas operacionais, verificou-se que para
o um efetivo processo de aplicação do conhecimento ainda se faz necessário um trabalho
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conjunto entre os profissionais que estão na linha de frente das bases operacionais junto com a
alta gestão de algumas distribuidoras de combustíveis. Isso se reflete nas capacitações e
treinamentos, bem como em alguns procedimentos que chegam a ser desconhecidos por estes
gestores. Alguns sujeitos de pesquisas pontuaram durante as entrevistas que é muito comum
ter choque de ideias e conflitos no que tange as rotinas operacionais. Em outras palavras quem
está dentro da base operacional tem uma noção mais pragmática e racional em como executar
as rotinas operacionais, de modo a economizar tempo e agilizar processos que costumam ser
burocráticos. Os profissionais que estão fora deste ambiente costumam não ter uma noção tão
exata das atividades da base operacional e, portanto, acabam em alguns momentos
emperrando certos procedimentos. E7 ressalta:

É, ele é contraditório, porque é aquela história, veio de cima, o cara quer
fazer tudo certinho e às vezes não consulta a base para saber o que
aconteceu, o que está fazendo, qual é a melhor forma de fazer e às vezes
aquele cara, o cara foi lá, contratado pela empresa, trabalha lá em cima, mas
ele nunca teve o acesso à base, ele nunca teve isso à mão. Entrevistado 7
(TERRANA)

Em referência a Adaptabilidade das atividades foi percebido alguns pontos em
relação a rotina de trabalho na base operacional, as integrações de conhecimento para uma
melhor forma de se usar a rotina, mudanças incrementais nas rotinas vigentes, o impacto da
falta de capacitação de pessoas na aplicação do conhecimento acerca das rotinas operacionais,
os sistemas operacionais autoexplicativos, a rapidez e a fluidez das atividades de distribuição
de combustíveis.
Sobre a rotina de trabalho na base operacional, uma vez que os profissionais foram
treinados e capacitados, o trabalho geralmente é dividido por rotinas. As rotinas de
atendimento a clientes que envolvem as vendas, a emissão de pedidos, a emissão de notas
fiscais, o lançamento de notas no sistema e o check-list dos caminhões costumam ser
divididos entre dois profissionais. As atividades de carregamento são por conta terminal de
combustíveis (onde as bases estão instaladas e alugam seu espaço para armazenamento de
produtos), as atividades de descarregamento são de responsabilidades dos motoristas. Assim
sendo, quando o motorista é contratado pela distribuidora por meio das transportadoras, cabe
a mesma treiná-lo e condicioná-lo a realizar todos os procedimentos de segurança segundo a
ANP. Contudo, quando o motorista é contratado pelos donos de postos, este procedimento é
de responsabilidade do contratante. Por fim, no que tange as rotinas referentes a roteirização,
delega-se a um funcionário da distribuidora esta incumbência. Dessa forma, será formulado e
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estudada a melhor rota que o veículo deve tomar considerando os clientes que realizaram
compra de produtos. Sobre a aplicação do conhecimento na base operacional, E7 ressalta:
É, porque o trabalho de combustível é bem simples, por exemplo, a parte da
gente aqui de operação, ele só vai se complicar, no caso, da (//) fora, no caso
de uma entrega, ou uma coisa assim que aconteça, por exemplo, caso o
cliente não gostou, chego abaixo a seta, essas coisas. Em relação às nossas
rotinas, é bem simples, aqui é bem dividido, por exemplo, aqui eu fico com a
parte de Notas Fiscais, lançamento de nota no sistema, controle do estoque,
principalmente, e (//) controle de estoque, fico vendo os carros, os cadastros
dos carros, motorista, o check-list, toda essa parte e o Sandro fica mais na
parte da logística... Entrevistado 7 (TERRANA)

As integrações de conhecimento para uma melhor forma de se usar a rotina, bem como
as mudanças incrementais nas rotinas vigentes foram observadas durante as entrevistas.
Alguns coordenadores junto com suas respectivas equipes buscam trocar experiência entre si
visando obter soluções de problemas práticos. Por conseguinte, as rotinas vão sendo
modificadas e ajustadas a necessidade e a disponibilidade de recursos que aquela distribuidora
possui naquele momento. É possível perceber isso mediante as rotinas de roteirização de
entregas devido a limitação de carros e a não penetração de algumas distribuidoras em
determinadas regiões do estado de Pernambuco. Isso faz com que estas distribuidoras adotem
outras estratégias de utilização do conhecimento visando evitar a perda de vendas. Outro
ponto é a divisão das tarefas na base operacional, medidas estas que visam anular dúvidas
sobre as rotinas e estabelecer os limites de utilização de conhecimento nas atividades
pertinentes a distribuição. Sobre isso, E7 aponta novamente:

do faturamento e logística, entendeu. Então o particular que você falou da
troca de experiência, então é isso, olha, ele está com uma rota meio maluca,
aí a gente vai aqui e troca uma ideia para saber como seria melhor, se a gente
faz essa rota para esse carro ou se cria duas rotas, no caso. Aí isso a gente
tenta fazer isso nas rotinas. Aí a rotinas da gente vai mudando, sem mais,
essa, mas a princípio a gente separou aqui até mesmo para ninguém ficar
com dúvida, por exemplo, porque se ele faz o dele e daí volta para o estoque,
às vezes ele se perde em algum canto, se ele fica focado aqui eu consigo
controlar o estoque. Se eu passar cinco dias sem vir aqui, eu já consigo ver o
que aconteceu, como que está acontecendo. Entrevistado 7 (TERRANA)

O impacto da falta de capacitação de pessoas na aplicação do conhecimento acerca das
rotinas operacionais foi evidenciado por meio dos sujeitos de pesquisa, de modo que se revela
certa irresponsabilidade por parte de algumas distribuidoras em delegar rotinas e atividades
específicas a pessoas que não passaram por integração e treinamentos da empresa. Portanto, a
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utilização do conhecimento é baixa e os sujeitos não tem nenhum tipo de suporte por parte da
administração geral da distribuidora. Isto posto, E6 apresenta:
No começo tinha um menino no financeiro, ele passava até uns e-mails para
a gerência falando: "Ah, esse mês, posto tal retirou mais produtos”, fazia
aqui um balancete, não é, mas ele não tem. Eu creio também que é devido a
isso, à falta de capacitação das pessoas, porque era (//) o menino que estava
no financeiro era o que era faturista, aí bota uma pessoa para o financeiro e
não tem aquela capacitação, mas é assim: "Fica aí, se der certo, deu, se não
der...”, você não passa por nenhum treinamento, você não passa por
nenhuma orientação, então assim, é complicado. Entrevistado 6 (WD)

Os sistemas operacionais autoexplicativos, a rapidez e a fluidez das atividades de
distribuição de combustíveis também foram elementos que emergiram das entrevistas. Os
sujeitos apontam que os sistemas operacionais utilizados para a emissão de notas fiscais e
pedidos de produtos são muito bem sofisticados e simples de se utilizar, o que facilita a
aplicabilidade dos conhecimentos absorvidos durante os treinamentos. Além disso, verificouse que essa praticidade na operacionalização destes softwares permite que as atividades
vinculadas as rotinas operacionais ocorram fluidez e agilidade. Vale ressaltar que um
funcionário que trabalha nas bases de distribuição de combustíveis costuma trabalhar com
várias telas abertas, geralmente utilizam o sistema de programação do terminal, a tela de
emissão de pedidos do próprio sistema da empresa, os módulos de emissão de notas fiscais,
módulos de programação de entrega, etc. Sobre isso, E10 apresenta:
E o sistema em si ele é quase que autoexplicativo, porque ele (//) toda
informação que você vai digitando no sistema, ele vai estar te fazendo a
pergunta: "Deseja fazer isso? Tem certeza?”, então você vai e confirma,
entendeu, então você tem a opção ainda de, não é, mais uma opção de ver e
confirmar se você está fazendo aquilo certo, entendeu. O programa, muitas
vezes, é o funcionário entrar no piloto automático, que a gente chama, que
ele já está fazendo com tanta rapidez, fluidez o processo, que ele nem olha
mais o que o sistema está perguntando, às vezes é para ele colocar um sim,
ele botou um não. E aí no final vai dar erro, vai dar erro. Entrevistado 10
(IPIRANGA)

No que diz respeito ao Incorporação de novos conhecimentos evidenciou-se alguns
pontos como a reciclagem, funcionalidade e implementações de conhecimentos que auxiliam
em processos essenciais nas distribuidoras, burocracias, imprevistos, aplicabilidade dos
conhecimentos pelos motoristas em rotinas de carregamento e descarregamento, novas
perspectivas de rotinas e metas futuras.
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Acerca das reciclagens, funcionalidades e implementações de novos conhecimentos
que auxiliam nas rotinas operacionais, os sujeitos pontuam o exemplo da importação de notas
fiscais de compras. Era um procedimento que costumava ser manual e que com a
incorporação de tecnologias passou a facilitar a rotina de trabalho dos funcionários. Dessa
forma, todas as compras de produtos feitas com a Petrobrás ou de serviços realizadas com as
transportadoras parceiras são importadas instantemente para o sistema central das
distribuidoras permitindo que os funcionários das bases operacionais não demandem tempo
na digitação destas informações. Nesse sentido, E4 relata:
Promove, promove, sim, pronto, a quando houve uma questão de uma
mudança, uma mudança no sistema, a gente foi para a matriz, foi fazer a
questão, no caso, dessa reciclagem para demonstrar como eram as
funcionalidades, e quando também tem alguma implementação, também,
como a nossa matriz é em Aracajú, às vezes geralmente alguma
implementação que dá para eles passarem manuais e as informações por
telefone, aí no caso a gente faz esse tipo de treinamento, como até mesmo
hoje a gente vê que tudo é eletrônico, então as nossas importações hoje, com
relação à questão das notas fiscais de compra, elas são feitas através de
arquivo XML, antes a gente tinha que digitar as notas manualmente. Então,
pronto, nessa questão antes tinha questão do trabalho, que a quantidade de
notas era muito grande, então o pessoal do setor de informática disse: "Não,
a gente vai começar a fazer essa implementação” então passaram a questão
das informações e por telefone mesmo, eles foram orientando, passando as
informações e hoje, o processo, ele já flui naturalmente, sem essa questão.
Então quando tem alguma implementação de melhoria para o sistema, toda
essa parte, quando a gente não vai para lá tem esse contato através do
telefone. Entrevistado 4 (PETROX)

Sobre as burocracias e imprevistos, os sujeitos entrevistados relataram que costumam
evitar esses percalços mediante a distribuição efetiva de atividades. Portanto para que os
conhecimentos sejam utilizados corretamente é estabelecido uma rotina de tarefas diárias que
são comuns a todos funcionários da base de operações e que precisa ser de conhecimento dos
membros da equipe para caso haja alguma eventual mudança ou trocas de comando, os
respectivos funcionários devem saber lidar com as atividades das rotinas operacionais da
empresa. Novamente E4 aponta:

Então se eu absorvo só a questão da (//) é como eu tinha te falado, não é, a
parte burocrática fica comigo, mas a parte burocrática, também ele faz,
entendeu, é só a questão da distribuição das atividades, para não
sobrecarregar, mas ele já, ele sabe justamente todo esse processo, então
justamente para poder, no caso melhorar o andamento. Porque como eu tinha
falado anteriormente, da questão dos imprevistos, se um funcionário
adoecer, você não vai deixar de fazer a atividade porque vai estar esperando
o funcionário retornar. Então essa questão. Entrevistado 4 (PETROX)

169

Acerca etapa da utilização do conhecimento, os sujeitos apontaram que o
conhecimento sobre carregamento e descarregamento é muito significativo. Eles assumem
que se os motoristas seguirem corretamente o que é solicitado não enfrentam problemas e
evitam acidentes. Além disso, relatam que pela utilização eficaz destes conhecimentos evitam
tomar suspensões, nem ao menos serem bloqueados em realizarem carregamento pela BR
Distribuidora. Porém, um ponto que emergiu na entrevista foi a questão da flexibilidade do
curso. Os sujeitos relatam que os motoristas entendem que o curso precisava ser ofertado em
outros dias da semana reduzindo os bloqueios por parte da empresa em relação aos próprios
no que tange ao carregamento do veículo. Em outras palavras, se o curso vence no dia que o
motorista precisa realizar um carregamento, ele não o faz até que seu curso seja renovado.
Portanto, para alguns sujeitos esta situação tende a atrapalhar a dinâmica das operações de
empresa. E9 aponta:
“O conhecimento sobre carrego e descarrego é útil, mas tem algumas assim
(...) quando você vai carregar né? Para carregar por si só é ok, agora para
entrar e executar o processo pense numa confusão. O sistema deles ai sempre
dá errado, exemplo, seu curso vence hoje (...) e por isso você não entra mais
(...) o curso deveria ser mais flexível, pois só tem um dia na semana (...)”.
Entrevistado 9 (BR)

Ainda sobre a incorporação do conhecimento visando sua aplicabilidade no
carregamento e descarregamento, os sujeitos referem-se aos profissionais mais antigos como
referência (Figura 26) para aqueles que estão se desenvolvendo no processo de carregamento
e descarregamento, ressalta-se mais uma vez a relação teoria e prática, exemplificando o
processo de carregamento relacionando o respeito as normas de segurança e a capacidade
desenvolvido pelo motorista para identificar e algumas vezes sanar falhas no processo, ou
seja, realização da tarefa com qualidade de forma atingir os objetivos propostos e evitar
acidentes. Dessa forma E11 afirma:
“Então todos estes conhecimentos, eles podem aprender de duas formas,
tanto no treinamento, que é muito técnico que é passado no curso, quanto no
treinamento prático, que vocês acabam fazendo nestes três carregos, que eles
acabam acompanhando” Entrevistado 11 (RAÍZEN)
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Figura 26 - Motoristas realizando procedimento de carregamento de combustíveis
Fonte: o autor (2016).

Por fim, no que concerne as novas perspectivas de rotinas e metas futuras, alguns
coordenadores de bases se caracterizam como profissionais que estão abertos a receber novos
conhecimentos de modo a incorporar nas rotinas operacionais vigentes, bem como de
estabelecer metas e resultados a serem atingidos. Isso reforça o compromisso e seriedade que
algumas distribuidoras lidam com as capacitações e treinamento de seus funcionários,
principalmente os que se encontram na linha de frente de operações. Dessa forma, em E2
observamos:
Eu só digo o seguinte: adquiro sempre conhecimento. Ir buscando sempre
conhecer, novas metas, novas rotinas e tentando implementar de forma que
não venha a atrapalhar e sim agregar valores nas nossas atividades
operacionais. Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

5.3.5. Desempenho operacional: custo

Na sub-categoria Custo verificou-se a formação de seis unidades de significado, são
elas:
 US14 – Margens de Custeio
 US15 – Estratégias de Frete
 US16 – Estimativa de Alocação de Custos
 US17 – Mapeamento de Custos por Atividades
 US18 – Alinhamento de Custeio com Fornecedores e Clientes
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 US19 – Entendimento de Possibilidades de Redução de Custos
 US20 – Monitoramento dos Custos de Vendas de Combustíveis
Sobre as Margens de custeio foram evidenciados alguns pontos relacionados as
margens de custos positivas nas rotinas de roteirização de entrega, clientes em que as margens
são mais altas que os postos bandeirados e não-bandeirados, redução de custos por meio das
rotinas de suprimentos e logística bem como a redução do preço dos produtos visando
competitividade com os demais concorrentes.
As margens de custos positivas nas rotinas de roteirização de entregas são retratadas
por algumas distribuidoras, consideradas menores em alcance de clientes no Estado de
Pernambuco, como um modo de evitar a perda de venda. Em outras palavras, quando a
distribuidora consegue vender seu produto para uma cliente em uma determinada região do
estado, a empresa procura executar sua rotina de entrega de modo a considerar as margens de
um caminhão com tanque vazio. Isso ocorre pela devido à dificuldade que algumas
distribuidoras encontram em fechar vendas de produtos e elaborar um mapa de roteirização
que permita com que os caminhões saiam completos em uma direção uniforme. Dessa forma
E7 aponta:
Não, essa diferença eles cobram, quando vai vazio, eles cobram. Eles
cobram, é tanto que a gente passa uma planilha com a margem, para os
diretores lá aprovar: "Beleza, Syon, pode mandar, está aprovado”, porque a
margem dele cobre o tanque vazio. Entrevistado 7 (TERRANA)

Uma forma de alternativa de combater a essa defasagem nas margens de custeio é
buscar contratos e vendas periódicos a clientes como indústria, transportadoras, empresas
agrícolas, empresas de aviação, etc. Esses tipos de clientes são considerados essenciais para as
distribuidoras de combustíveis em função das constantes compras de produtos que são
realizadas por estes consumidores, bem como alguns deles por meio de licitações buscam esse
tipo de empresa para prestar estes serviços com exclusividade durante um período de tempo.
Novamente E7 destaca:
É, acaba cobrindo, aí, pronto, quando isso acontece, aí a gente manda,
principalmente cliente (//) que a gente tem clientes - como se diz - não é
bandeira, é consumidor final, que as margens são bem mais altas que os
postos. Entrevistado 7 (TERRANA)
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Com relação a redução de custos por meio das rotinas de suprimentos e logística
juntamente com a redução do preço dos produtos visando competitividade com os demais
concorrentes, os sujeitos revelam que nos períodos em que as vendas estão abaixo das
expectativas traçadas pela empresa, se faz necessário utilizar algumas estratégias de redução
de preços para que elas ainda estejam competitivas com as demais distribuidoras. Uma forma
é diminuir o preço de alguns produtos e reduzir o valor de frete dentro de uma margem
mínima de ganho. É uma estratégia temporária utilizada para escoamento do produto. Assim
sendo, E2 pontua:
Trabalhamos da seguinte forma, estamos vendendo e as vendas estão baixas,
o suprimento e a logística entram em ação, de que forma a gente pode
diminuir o custo, para que a gente possa abaixar um pouquinho o preço e
para a gente ficar de igual para igual para o mercado, que às vezes nosso
custo está um pouquinho alto, e às vezes está um pouquinho baixo, a gente
não pode ficar nem tão baixo nem tão alto, nós temos que ficar igual, o que o
que a gente preza muito é a qualidade do atendimento. Entrevistado 2
(PETROBAHIA)

Acerca das Estratégias de Frete evidenciou-se alguns pontos voltados as
transportadoras terceirizadas, aos tipos de fretes utilizados pelas distribuidoras, a satisfação da
entrega do produto e remuneração pelo último frete durante uma entrega de produto.
No que se refere as transportadoras terceirizadas é muito comum que as distribuidoras,
principalmente as de pequeno porte, como forma de reduzir custos não optem por terem
caminhões próprios e por isso buscam estabelecer contratos com várias transportadoras
simultaneamente tendo em vista a demanda de vendas. Sobre o frete, as distribuidoras
instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE costumam trabalhar com dois tipos,
são eles: i) Free On Board (FOB); ii) Cost, Insurance and Freight (CIF). No caso do FOB, é
de responsabilidade dos donos de postos ou dos clientes de outros segmentos assumirem
todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada no
caminhão. Por conta e risco da distribuidora fica a obrigação de colocar a mercadoria no
veículo dos seus clientes e prepará-las adequadamente, deixando-as aptas para serem
destinadas aos seus respectivos destinatários. Acerca do CIF, a responsabilidade passa ser da
distribuidora em assumir todos os custos e riscos com a entrega dos produtos, incluindo o
seguro da carga e frete. Esta responsabilidade se encerra quando os produtos chegam ao local
de destino designado pelo cliente. Dessa forma, o cliente escolhe qual possibilidade lhes é
mais conveniente e a distribuidora deve promover o serviço da melhor forma possível
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monitorando a carga para que a entrega seja adequada e no tempo acordado entre as partes.
Com relação a estas observações, E3 evidencia:
Empresas transportadoras terceirizadas que faz, da empresa mesmo, a gente
tem mais ou menos uns 10, das terceirizadas, 20, então, que faz o serviço de
CIF, os FOB pega lá. Agora, em relação ao frete, eu digo que o frete tem que
ser justo para que esse resultado, que é a entrega, seja satisfatório. O que é
um frete justo: é você pagar um frete relacionado à quilometragem que ele
está andando, entendeu, se você reconhece que aquela quilometragem vale
centavos vezes a quilometragem que você rodou e no final você obtém um
valor que é satisfatório para o motorista, com seus custos, tirando
combustível, tirando a sua alimentação, tirando a depreciação do seu carro.
Porque a transportadora que a gente trabalha, os carros são particulares, cada
motorista tem o seu carro. Entrevistado 3 (SETTA)

Quanto a remuneração pelo último frete durante uma entrega de produto, as
distribuidoras objetivam uma remuneração mais adequada aos transportadores agregados em
relação aos carros próprios da empresa. Um dos sujeitos de pesquisa, cuja sua distribuidora
possui carros próprios e contratos com transportadoras, revela que para continuar tendo o
serviço daquele motorista se utiliza uma política remuneração ao último frete dentro de uma
roteirização que incluam diversas cidades no estado de Pernambuco e/ou Nordeste. Assim
sendo dentro de uma margem de custeio voltada a roteirização, as distribuidoras ao invés de
remunerar por cada trecho, remuneram com base no destino final para os agregados. Já para a
frota própria utilizam cada cidade como parâmetro. E3 exemplifica:
Não que a gente não vai ter custo, a gente vai ter o mesmo custo que ele, mas
como empresa, a gente tem, assim, um respeito de assumir aquilo ali e dar
um frete mais justo àqueles agregados. Aí no final a gente faz realmente a
comparação e vê a satisfação, porque se a gente mistura, vai ter uma hora
que a gente vai dizer: "Êta, vai ter que colocar essa entrega para um
agregado”, mas nessa hora que a gente vai colocar, a gente vai remunerar
para o último frete, a última entrega, que é mais cara, vai ser todas elas, vai
ser por ela. Entendeu, já o da gente, não, vai ser, se a entrega vai ser daqui
do Cabo, vai ser o preço do Cabo, Recife, o preço do Recife, até chegar a
Caruaru, preço de Caruaru, aquela escadinha. Já o agregado, não, vai ser um
preço, o último preço, que é o mais alto. Entrevistado 3 (SETTA)

A respeito da Estimativa de Alocação de Custos, foram evidenciados alguns
elementos voltados a elaboração de orçamentos, acompanhamento de horas extras de
motoristas, mapeamento de custos, previsões de melhoria, cotas de armazenagem, o trade off
entre diferenciação do atendimento do terminal em função dos custos, as compras em usinas
de álcool e a avalição das práticas de custeio.
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Sobre os orçamentos, acompanhamento de horas extras de motoristas, mapeamento de
custos e previsões de melhoria, as médias e grandes distribuidoras costumam ter um controle
mais rígido em relação a estes pontos. Qualquer serviço que a distribuidora pretende contratar
deve ser orçado. Além disso, as horas extras (principalmente as de motoristas contratados da
empresa e dos funcionários da base que quase sempre excedem o horário) são orçadas dentro
de um parâmetro de alocação de custos. Por isso dentro de um planejamento de médio e longo
prazo que as médias e grandes distribuidoras possuem, vale ressaltar a perspectiva de
melhoria de seu desempenho operacional no que concerne ao controle de custos por
atividades. Em E5 temos:

uma empresa que se preze, com orçamentos, até as horas extras dos nossos
motoristas nós orçamos, e não só orçar, mas se fazer cumprir esse
orçamento. Então esses custos estão mapeados, nós precisamos (//) aqui, eles
precisam fazer com que eles aconteçam dentro do previsto e que aconteçam
efetivamente, sem estourar o que é previsto, esse é a linha de raciocínio. É
lógico que isso não é fácil, é um desafio, e as equipes, a empresa vem
aprendendo, as equipes vêm aprendendo a planejar melhor. Então nós
estamos com (//) trabalhando com planejamento em média de cinco anos,
talvez. Isso está planejado. E hoje a gente tem percebido a forte assertividade
que estamos tendo, diante de já, de pouco tempo, é, pouco tempo, mas eu
tenho a previsão que a gente consegue melhorar a cada ano, porque a gente
planeja. Entrevistado 5 (TOTAL)

Sobre a cota de armazenagem, para as pequenas distribuidoras é essencial que tenham
sua estimativa de alocação bem definidas no que tange ao espaço contratado junto ao terminal
para armazenagem. Para o Entrevistado 8 da distribuidora TORRÃO “A cota de
armazenagem é fundamental para nossa política de custos. Essas ações é tudo tomado em
conjunto e negociado com o terminal em função do nosso volume de operações (//) tudo
resume em preço”. Como as pequenas distribuidoras compram produtos por meio da
modalidade Entrega no Tanque de Destino (ETD) ou “cota diária” junto a Petrobrás, se faz
necessário estabelecer uma relação direta entre a capacidade de armazenamento, a previsão de
vendas e o custo diário de operações junto ao terminal de combustíveis.
Outro ponto que também é considerado pelas distribuidoras, sejam elas grandes,
médias ou pequenas é o fato do atendimento que é fornecido pelo terminal onde a
distribuidora realiza suas operações. Em termos de custos de operações no terminal não existe
tanta diferença entre estes tipos de empresas de armazenamento de produtos, por isso o preço
em relação as cotas de armazenagem e os demais serviços não sofrem tanto impacto, caso
uma distribuidora decida migrar suas operações para um terminal concorrente. A disputa entre
as distribuidoras junto aos terminais consiste em ter gradativamente seu espaço (cota) de
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armazenagem aumentada. Ademais, o serviço oferecido também é um atrativo para as
distribuidoras que pressionam os terminais para que as rotinas operacionais sejam cada vez
mais eficientes e demandem menos tempo a serem executadas. E8 pontua a seguir:
É, veja só, essa questão de armazenagem a gente não tem muito o que brigar
porque é um padrão, segue aqui, se você partir para o TEMAPE, é o mesmo
preço que aqui. A gente luta, briga pela diferenciação do atendimento, mas o
preço é o mesmo, entendeu, não tem o que se brigar, muito não. Entrevistado
8 (TORRÃO)

Sobre as compras em usinas de álcool, alguns sujeitos revelam que é necessário
estabelecer compras periódicas estimadas sobre este tipo de produto. Uma forma de reduzir
custos na compra desse tipo de produto é manter relações comerciais com as usinas
produtoras de álcool que estão instaladas nas proximidades do Complexo Portuário de
Suape/PE. Como Pernambuco é um dos principais produtores de álcool da região nordeste e
possui diversas usinas espalhadas pelo interior e litoral do estado, as distribuidoras
aproveitam esta oportunidade para reduzir seus custos operacionais na aquisição deste produto
a preço relativamente baixos e não contendo um valor de frete tão significante. Isso permite
com que as distribuidoras consigam aumentar suas margens de ganhos na composição do
preço final do álcool, tanto o anidro (usado na mistura com Gasolina A), quanto o
hidratado (consumido puro em motores a etanol ou flex). Em E8 temos uma exemplificação:

Mas o que define a baixa da gasolina ou a alta, é a sua compra de álcool, se
eu compro na usina, tem um volume que eu comprei á tempos atrás, na
usina, aí, eu comprei a (//) hoje o preço de mercado de álcool está R$ 1,04,
por litro. Mas se eu tenho a R$ 1,55, o estoque antigo, que eu já paguei: aí eu
pego, ponho uma oferta aqui, gira em torno de R$ 0,04 dessas usinas mais
próximas, R$ 1,59, aí na composição de preço, se eu tenho um álcool a R$
1,59, você tem a R$ 1,65, com mais quatro vai a R$ 1,69, são R$ 0,10 de
diferença. Entrevistado 8 (TORRÃO)

Por fim, visando a avaliação da alocação de custos, as bases operacionais das
distribuidoras comparam e analisam as margens para cada tipo de rotina. Isso é bastante nítido
nas rotinas de roteirização, onde se é demandado um estudo constante e diário que visa
solucionar rotas de caminhões em função das vendas do dia. Algumas distribuidoras pequenas
possuem dificuldade em lidar com esta questão visto que, mesmo que o caminhão saia do
terminal com alguns compartimentos vazios, é preciso que a margem de custo daquela entrega
compense tal decisão. Por isso, como algumas bases cometiam estes erros operacionais, uma
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parcela das pequenas e médias distribuidoras abriram departamentos ou destinaram pessoas
específicas que cuidam destas programações diárias. Isto posto, E7 elucida:
Aí, ou seja, aí eu presto, eu tenho uma planilhazinha, mostro os custos, as
margens, e passo para a gestão, ver se compensa mandar 10 mil num carro
de 15, aí eles fazem uma avaliação e: "Não, manda... bota cinco para Recife,
então”, mas esses cinco para Recife, o transportador, pega, mas cobra 10
vazio, entendeu. Mas aí um compensa o outro, o pessoal foi lá e levou cinco,
mas já me cobrou R$ 10,00 vazio, ele levou cinco e me cobrou, ou seja, ele
fez a programação, alguém autorizou, mas compensou, mas ele levou cinco,
ou seja, como se ele tivesse levado 20 e a gente pagou 15, está entendendo,
alguém algum dia, um transportador desse vai fazer as contas e vai falar:
"Cara, mas até agora...”. Entrevistado 7 (TERRANA)

Em relação ao Mapeamento de Custos por Atividades, evidenciaram-se alguns
tópicos que dizem respeito ao repasse dos custos de armazenagens e fretes no custo do
combustível, ao custo dos transportadores na entrega dos produtos, aos indicadores
operacionais, ao rateio das despesas em decorrência da movimentação de produtos, ao custo
de investimento repassado pelo terminal, a central de custos, ao controle das unidades
operacionais, aos custos unitários em contratos de armazenagem, ao custo por metro cúbico,
as cotações mínimas e a tancagem.
No tocante ao repasse dos custos de armazenagens e fretes no custo do combustível, os
sujeitos apontam que existem alguns direcionamentos para destinar os custos de atividades
importantes que envolvem as principais rotinas operacionais das distribuidoras de
combustíveis. Como é o caso do repasse do custo de armazenagem, algumas empresas optam
em repartir nas operações em geral e outras repassam para a comercialização de algum
produto específico. A mesma lógica de custeio por atividade também é aplicada para os fretes,
onde se faz necessário repassar ao transportador os custos específicos dos serviços de entrega
de combustíveis. Para corroborar, verificamos em E7 o seguinte relato:
o custo da armazenagem é embutido no nosso custo do combustível. Então a
princípio não tem (//) senão a gente estaria atirando no escuro, está o preço
barato, mas só que a margem, ou seja, não tinha lucro nenhum, no caso. A
armazenagem é embutida no preço do óleo. Eu vou estar cobrando um
produto que não está se pagando. Por exemplo, se eu tiver uma
armazenagem mais alta do que eu estou cobrando na minha margem, eu vou
ter (//) no final das contas eu vou ver que eu não tive lucro, não tive nada. Aí
ele (//) é embutida, a armazenagem e também o frete, também está embutido,
quando eu faço a entrega, também está embutido, para que o transportador
da gente faça a entrega, ele (//) a gente cobra pelo frete para ele. Entrevistado
7 (TERRANA)
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Acerca dos indicadores operacionais, as distribuidoras procuram mapear seus
respectivos custos nos diversos procedimentos existentes nas rotinas operacionais das bases
utilizando alguns parâmetros comuns e outros indicadores fornecidos pelo terminal de
combustíveis. Esses parâmetros são analisados e partir de como se apresentam estes
resultados as distribuidoras procuram tomar algumas decisões estratégicas visando um melhor
desempenho operacional na gestão destes custos. Em E9 temos:
Bem, a Companhia, ela tem uma série de indicadores operacionais, de
vazamento, de derrame, de tempo de espera de caminhão na base, de custo
de movimentação, ela tem uma série de indicadores e cada órgão é avaliado
com base no resultado desses indicadores. Entrevistado 9 (BR)

Com referência ao rateio das despesas em decorrência da movimentação de produtos e
ao custo de investimento repassado pelo terminal, vale ressaltar que o terminal TEAPE que
comporta os três principais players do Brasil (BR, RAÍZEN e IPIRANGA) é regido por um
sistema de compartilhamento de custo tendo na gestão do terminal a BR Distribuidora. O
sistema de compartilhamento ou regime de pool se caracteriza pela partilha de todas as
despesas e custos que envolvam estas três empresas em função da movimentação. Além disso,
vale ressaltar que também se considera nas rotinas operacionais destes players o custo sobre o
investimento que envolveu a edificação da estrutura de armazenagem. Por isso não se tem um
custo direto de armazenagem, mas sim um custo do que cada distribuidora opera no terminal
em função da demanda mensal de combustíveis e serviços que foram utilizados junto ao
terminal. Em E9 encontramos:
porque na verdade ninguém paga armazenagem, não é, esse terminal é
regido em regime de Pool, que chama, então todas as despesas são rateadas
baseadas na movimentação, quando for custeio e quando for investimento é
baseado no investimento inicial que foi feito para a construção do terminal,
então nem tem armazenagem, cada um paga pelo que movimenta.
Entrevistado 9 (BR)

Em relação a central de custos, ao controle das unidades operacionais, aos custos
unitários em contratos de armazenagem e ao custo por metro cúbico, verificou-se que algumas
distribuidoras possuem centrais de custos que transcendem a base operacional. Em outras
palavras departamentos que estudam e analisam os indicadores de custos envolvidos nas
rotinas da base operacional. Dessa forma, o controle das unidades operacionais,
principalmente nas grandes distribuidoras, acaba se restringindo as atividades operacionais de
modo a atender as exigências estabelecidas pela empresa no tocante ao cumprimento das
metas de custos. Outro fator importante que foi revelado é pelo fato de algumas distribuidoras
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operarem em diferentes terminais se tem contratos cujos modelos de gestão de custos
aplicados pelos terminais de combustíveis são distintos. Basicamente nos terminais no
Complexo Industrial Portuário de Suape/PE existem dois modelos, o que contempla um custo
unitário por metro cúbico cobrado em decorrência da movimentação, como fora citado nos
parágrafos anteriores envolvendo os três principais players do mercado que possuem gestão
compartilhada de um terminal específico, e o que contempla o custo unitário por metro cúbico
que é negociado a valores acordados em contratos de média duração entre as partes incluindo
o plus de serviços que o terminal possa vir a oferecer. Por conseguinte, em E11 verificamos:
É, frete aqui não, porque frete quem cuida é o pessoal dos transportes, mas a
armazenagem sim, a armazenagem é com a gente, assim, muito embora (//)
porque é assim, a Raízen tem uma estrutura que é muito peculiar, porque
tudo é centralizado na sede, entendeu, nada é nos terminais, nada é aqui, aqui
é só realmente a distribuição. Você tem o controle da sua unidade, mas, por
exemplo, o contas a pagar, a gente recebe a nota, mas manda a nota para o
setor processar o pagamento, a gente aqui é só como um (//) a gente fica
intermediando as coisas, mas assim, contrato de armazenagem, tem um setor
lá na sede, que ele cuida só disso daí. Pronto, eu tenho armazenagem na
Pandenor, por exemplo, que ali é armazenagem, é outro tipo de contrato, que
aqui na BR, que aqui é pool, todo mundo é dono, então esse contrato de
armazenagem lá, ele tem um custo unitário. E esse custo por metro cúbico é
que é negociado, mas não é negociado por mim, entendeu? Eu só faço a
gestão lá do carregamento e do estoque, mas assim, essa negociação(//) eu
posso até ir, porque eu vou saber de rotinas que o pessoal não sabe. Por
exemplo, se o pessoal disser: “Ah, mas eu vou te dar isso”, eu vou dizer se
ele vai dar ou não, se ele vai ter condição de cumprir ou não isso daí. Mas
quem negocia não é a gente, entendeu? Aqui a gente é só base de
distribuição, só isso. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Sobre as cotações mínimas e a tancagem, como fora mencionado no parágrafo
anterior, as distribuidoras de combustíveis de médio e grande porte possuem operações em
outros terminais dentro do Complexo de Suape/PE. E, por isso, estabelecem cotações
mínimas de operações em outros terminais, mesmo que o custo unitário por metro cúbico seja
maior em comparação ao terminal que concentra as principais rotinas operacionais. Esses
contratos com outros terminais são estabelecidos pelas distribuidoras em decorrência da
limitação de tancangem ao qual o terminal principal em que a empresa opera possui. Em
outras palavras, estas ações são tomadas devido ao aumento da movimentação de produtos
que vem se elevando ao longo dos anos. Sobre este ponto, E11 novamente revela:
a gente tem uma cotação mínima lá, entendeu? Lá eu acho que está na casa
de 16 milhões por mês. Então esse ano (//) é assim, eu pago os 16 milhões,
se eu carregar ou não, eu vou pagar os 16 milhões. Então é bom que eu
carregue para eu não estar pagando sem utilizar, entendeu? E aqui na BR
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não, como aqui é pool, o custo unitário do metro cúbico é muito menor, e
muito, muito menor assim, mais de 100 % mais barato, mas por questão de
tancagem, aqui já está muito limitado, isso aqui está a mesma tancagem de
30 anos atrás, entendeu? E 30 anos atrás eu não tinha essa movimentação, eu
tenho uma movimentação agora muito maior. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Acerca da unidade de significado Alinhamento de Custeio com Fornecedores e
Clientes, observou-se alguns elementos referentes a contratação de mão de obra temporária,
padronização das rotinas contemplando o custo envolvido, módulos de custos incorporados
nos sistemas operacionais das distribuidoras alinhados com o departamento contábil, controle
dos custos de movimentação de produtos pelos terminais, alinhamento do controle interno de
custo de movimentação com a gestão de custos do terminal, reajustes de custos de serviços ou
de cotas de armazenagem, custeio diário em decorrência do tipo de contrato estabelecido com
Petrobrás, prazo curto de pagamento ao fornecedor principal e falta de controle de custos
devido ausência de profissionais específicos nas bases operacionais.
Em relação a contratação de mão de obra temporária e a padronização das rotinas
contemplando o custo envolvido, os sujeitos apontaram que devido ao aumento do volume de
movimentação de combustíveis nos últimos anos foi necessário, além da necessidade de
expansão e estabelecimento das operações em outros terminais de combustíveis, a contratação
de novos profissionais visando o alinhamento dos custos com os novos fornecedores e
clientes. Essas medidas, inicialmente, aumentaram de forma exponencial os custos das médias
e grandes distribuidoras, porém, à medida que as rotinas operacionais eram implantadas nas
novas estruturas, os custos se estabilizam gradativamente e assumiam uma tendência que
passava a ser controlada e padronizada pela base operacional. Assim sendo, E11 relata:
Mas que assim, com certeza gerou um custo muito alto, tanto é que a gente
contratou, teve um (//) logo no início a gente contratou mão de obra
temporária em vários locais, para poder tentar atender isso daí e não gerar
transtorno na operação, mas que é complicado, é. Mas tem todo setor, lá na
Raízen, só para você saber, tem um setor que é responsável por isso que é o
G.S.O., que é a Gestão de Suporte Operacional, ele é que organiza tudo, ele
que procura fornecedor de frasco, ele procura fornecedor de envelope, ele
que desenvolve o lacre que tem que usar, então ele faz tudo para poder
passar para a base de maneira padronizada, entendeu? Então a gente só pega
o negócio já pronto, não é a gente aqui que resolve nada, entendeu? O
procedimento, tudo quem vai me fazer é esse setor e ele passa padronizado
para todo mundo. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Nessa linha de padronização das rotinas em função dos custos, os sujeitos apontam
que módulos de gestão de custos passam a ser incorporados nos sistemas operacionais das
distribuidoras alinhados com o departamento contábil. Portanto, à medida que as informações
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vão sendo cadastradas nos sistemas, como por exemplo notas fiscais de compras de produtos
ou notas fiscais de serviços das transportadoras e até mesmo as movimentações fornecidas
pelo terminal de combustíveis, os sistemas de algumas distribuidoras informam os custos que
estão inseridos naquela determinada rotina que foi executada compartilhando esta informação
com o departamento contábil da empresa. Dessa forma, E4 descreve:
Pronto, hoje, no sistema, eu tenho um campo específico para custo, qualquer
operação que eu for fazer hoje no sistema, eu já tenho, já, esse campo
especifico, porque, porque esse campo já cai para o setor de contabilidade,
já, então a contabilidade já consegue ter uma margem, não é. Se aquele custo
está positivo, ou se o custo está negativo. Então no custo que está negativo,
ela vai tentar verificar o que está acontecendo de errado para que aquela
margem dê negativa, então com relação à questão das compras, tanto da
Petrobrás, da gasolina e do diesel, diesel S-10 e o S-500, como também as
aquisições dos álcoois e a usinas, a gente tem a questão desse custo. Porque
no caso, quando eu recebo hoje uma nota fiscal de álcool, deixa eu só te
mostrar aqui como é que é feito no sistema, hoje... vou te mostrar aqui para
exemplificar. Vou pegar uma nota fiscal desse cálculo aqui, que eu já tenho
um conhecimento. Entrevistado 4 (PETROX)

Tendo em consideração o controle dos custos de movimentação de produtos pelos
terminais de armazenamento, as distribuidoras alinham-se com os próprios estabelecendo
datas fixas onde as são repassadas parciais das movimentações de produtos realizadas pelas
distribuidoras. O Entrevistado E4 da distribuidora PETROX menciona: “Controla, também,
um exemplo de 1 a 15, no dia 16 o terminal, ele fornece a questão da nossa movimentação,
porque aqui, no caso, a gente paga por armazenagem”. Isso permite com que os custos
sejam bem geridos por ambas as partes, e no final do mês em curso se comparem os valores.
Nessa direção, o alinhamento do controle interno de custo de movimentação com a
gestão de custos do terminal é essencial para as distribuidoras. Logo, por meio do sistema do
terminal, bem como as parciais que são comparadas entre os sistemas operacionais e
considerando as perdas de produtos devido as entradas e saídas ambientes (Figura 27), as
distribuidoras acompanham seus respectivos estoques, os custos envolvidos e comparam se os
valores descritos estão alinhados com o que foi fornecido pelo terminal de combustíveis. E4
aponta:
Isso, exato, pela movimentação que a gente tem nesse período. Então o que
acontece, toda essa questão, quando chega nota para a gente vai verificar, eu
verifico com a questão da minha movimentação para ver se ela condiz com o
que o terminal está me passando, então por exemplo, e no sistema eu tenho
também como controlar, se o terminal está me dizendo que eu tenho uma
movimentação de 5 milhões de gasolina, no meu sistema tem que constar
esses 5 milhões de gasolina para não dar divergência. Então, pronto, aí no
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caso o setor de operações, porque aqui a gente não faz a questão (//) a gente
só faz a questão dos lançamentos, a questão do. Entrevistado 4 (PETROX)

Figura 27 - Controle de expedição de combustíveis: armazenagem conjunta
Fonte: o autor (2016).
Outro ponto que as distribuidoras devem estar atentas é quando ocorre reajustes de
custos de serviços ou de cotas de armazenagem. Pelo que se estabelece nos contratos firmados
entre as distribuidoras e os terminais de combustíveis, todos os anos são realizados ajustes nos
valores que envolvem as rotinas operacionais seguindo os índices de inflação e demais
indicadores financeiros e econômicos do pais. Por isso os terminais informam as
distribuidoras para que possam conferir, se adaptem aos ajustes e gerenciem os novos custos
convencionados. Novamente E4 salienta:
Pronto, aí no caso, tem outra questão, também, geralmente quando tem
algum reajuste, alguma questão de algum percentual, que geralmente
acontece anualmente, o terminal sempre informa antes, para que a gente,
aqui no caso, a gente aqui faz a conferência, para ver realmente se está
condizente. Entrevistado 4 (PETROX)

Acerca do custeio diário em decorrência do tipo de contrato estabelecido com
Petrobrás, as distribuidoras pequenas que utilizam o sistema de cota diária (ETD), ou seja, a
base recebedora firma com a Petrobrás um acordo operacional específico. Assim sendo, é
facultado à Petrobrás auditar as instalações a serem utilizadas pela base compradora para o
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armazenamento e movimentação do produto. Esta medida impacta diretamente os custos de
aquisição de produtos (Figura 28) e consequentemente o repasse ao preço dos produtos
comercializados em comparação com as médias e grandes distribuidoras que compram navios
fechados e, por sua vez, conseguem barganhar preços mais acessíveis refletindo em
superioridade competitiva em relação a composição do preço final perante o mercado. Sobre
isso E2 pontua:
Nós armazenamos o produto e é liberado dia por dia, a gente não compra
diretamente do navio, não. Que existe essa modalidade que o pessoal já está
estudando para ver se consegue também até mesmo custear o preço do
produto. Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

Figura 28 - DANFE de compra de produto no sistema ETD
Fonte: o autor (2016).
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Assim sendo, umas das consequências para as pequenas distribuidoras é o prazo curto
de pagamento ao fornecedor principal (Petrobrás) no que se refere a gasolina e diesel que são
os principais produtos comercializados. O Entrevistado 2 da distribuidora PETROBAHIA
menciona que: “Daqui a cinco dias tem que pagar. Então é um prazo muito curto em
comparação com outras distribuidoras que tem um prazo bem maior. Mas não gera muito
impacto, para a gente”. Mesmo tendo afirmado que não há tantos impactos, existe uma
pressão implícita para que se venda uma cota mínima diária, pois o que se estabelece em
contrato nesta modalidade é a liberação de uma cota estipulada diariamente e, portanto, se
caso a distribuidora não consiga vender seus produtos naquele dia útil específico, pode-se
haver a incidência de multas tanto da Petrobrás em decorrência da distribuidora suspender a
cota daquele determinado dia, quanto por parte do terminal caso ultrapasse a cota de
armazenagem estipulada.
No que tange a falta de controle de custos devido ausência de profissionais específicos
nas bases operacionais, os sujeitos das distribuidoras pequenas apontam que nem sempre
conseguem controlar adequadamente os custos que incidem sobre as rotinas operacionais,
bem como não compreendem quais medidas podem ser tomadas para que se reduza ou se
tome alguma decisão estratégica perante o mercado em decorrência do que os indicadores
revelam. Por isso, mencionam a necessidade de contratação, suporte e de uma maior
integração entre a base operacional com as pessoas e/ou departamentos que gerenciam os
custos das distribuidoras. E3 reforça:
essa empresa trabalha muito enxuta, se você procurar saber qual é o efetivo
dessa empresa de combustível é reduzido. Há outras empresas aí, nacionais,
multinacionais que realmente o efetivo é muito grande, não é, muito grande,
outras, não, tem outras pequenas. Então, quando se fala em se ter setores
dessa qualidade aí para analisar isso aí, que é de suma importância, que são
resultados que se têm que analisar para poder (//) são pesquisas de resultados
que tem que ter para se ter sucesso, o custo esbarra nisso aí. Porque o custo?
Porque requer contratação de pessoas para que fiquem só nessa área, não é,
que tenha a visão só dessa área. Quando se tira um profissional, um
exemplo, de uma administração financeiro, de um TI para se fazer esse
serviço, talvez o serviço não fique tão bom como tivesse pessoas só para
aquela área. Entrevistado 3 (SETTA)

Na unidade de significado denominada Entendimento de Possibilidades de Redução
de Custos, foram revelados alguns pontos voltados a dificuldade de manutenção dos
caminhões, pedágios, baixa remuneração de fretes, planejamento de pagamento aos motoristas
prestadores de serviços das distribuidoras, mapeamento de comparações entre preços de fretes
em função das quilometragens, possibilidades de fusões entre pequenas distribuidoras,
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alcance de cotas em função de queima de preços, margens de rentabilidade, reduções de
custos com base na compra de produtos, leilões, operações de empréstimos e metas de
redução de custeio.
Em relação a dificuldade de manutenção dos caminhões, pedágios e baixa
remuneração de fretes, foi revelado que os motoristas vinculados a algumas transportadoras
de pequeno porte e que prestam serviço para algumas distribuidoras de combustíveis lidam
com certas dificuldades no tocante a baixa remuneração dos fretes ofertado pelas
distribuidoras. Apesar de aparentemente ser uma alternativa para redução de custos, existe
grande dificuldade por parte das distribuidoras em identificar motoristas prestadores de
serviços neste segmento em função do alto grau de exigência que se demanda para este tipo
de atividade. Outro ponto relatado por alguns sujeitos é a incidência de pedágios que se
caracteriza como um fator negativo para redução de custos. Sobre esses pontos, E3 comenta:
Exatamente, então cada motorista dirige o seu carro, ele sabe a dificuldade
do seu carro, ele sabe o custo real que ele está tendo com aquele frete, então
ele realmente, ele entende que se eu fizer uma viagem daqui para ali, Lucas,
não está dando, sobrando nada para mim, entendeu. Então é preciso a gente
se reunir e ver a melhor forma com a empresa como se reuniram, a quinzena
passada e reivindicaram que o frete não estava dando, que tiveram vários
aumentos de diesel, tem o pedágio que acresce isso, não só aqui, em todo
Brasil, que acresce a isso aí. Então num contexto geral o frete é muito baixo
pelo que se faz, a realidade é essa. Hoje, o frete do Brasil é muito baixo pelo
serviço que é prestado pelas empresas, seja em diversos ramos. Entrevistado
3 (SETTA)

Nesse sentido, o planejamento de custeio e pagamento aos motoristas prestadores de
serviços das distribuidoras são geralmente realizadas em períodos quinzenais. Em outras
palavras, os custos que envolvem as rotinas de carregamento e descarregamento são
acompanhados pelas distribuidoras que vinculam o número do pedido com a placa do
caminhão e com o cadastro do motorista. Portanto é realizado o levantamento de quantas
viagens e quais os destinos que foram percorridos pelo motorista e, por conseguinte, no caso
dos que são conveniados a transportadoras, os valores referentes aos fretes são repassados a
estas empresas, que por sua vez, transferem a esses profissionais. E3 reforça:
Então vamos falar do processo, não é, como é que é feito: o pedido chega na
tela, colocamos aquele pedido para determinada placa, o motorista e durante
a quinzena, se tira aquele relatório de quantas viagens aquele motorista,
aquela placa teve, passamos aquela viagem à empresa passa para a
transportadora, a transportadora já sabe, tira o relatório dela, já sabem quais
foram os motoristas que fizeram determinadas viagens, quanto dá de
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viagens, tira o relatório da transportadora para os motoristas e se paga
quinzenalmente o frete ao motorista. Entrevistado 3 (SETTA)

Ainda abordando a questão dos fretes, os sujeitos de pesquisa apontaram para a
necessidade de se realizar um mapeamento de comparações entre preços de fretes em função
das quilometragens. Como as distribuidoras, sejam elas as pequenas ou médias, possuem
contratos com diversas transportadoras a comparação e estudo dos custos a cada frete em
função das rotas é fundamental para o entendimento das possibilidades de redução de custos.
Dessa forma, E3 exemplifica uma situação básica de cálculo de frete:
existe uma tabela que é feita pelo setor comercial, que ele coloca o preço do
frete por quilometragem, não é. Por quilometragem, então se ele tem três
entregas, a primeira entrega tem 30 quilômetros, vezes aquele centavos que
foi calculado, aquele Real que foi calculado. Se ele tem outra de 30, 60,
então vai fazendo aquele somatório, até as três, porque são tancagens de 3,
então ele tem uma primeira de 30, dá X, mais 40, no caso, soma mais 10,
mais 100, que soma mais 60, então tem o preço final daquilo ali. Então
naquele dia ele vai ter 200 quilômetros, ele rodou 200 quilômetros, vezes o
preço do quilômetro, que foi estipulado por uma tabela que a gente jogou no
sistema e esse sistema, no final, ele calcula e dá o valor do frete.
Entrevistado 3 (SETTA)

No que concerne ainda a possibilidades de redução de custos, os sujeitos das pequenas
distribuidoras salientaram a dificuldade de se barganhar preço para a compra de matéria prima
com a principal fornecedora (Petrobrás). E como fora mencionado em parágrafos anteriores
desta seção, as pequenas distribuidoras compram combustíveis por meio do sistema ETD, ou
seja, possui cota diária. Por conseguinte, o custo repassado para o preço final do produto e das
sistematizações de fretes são maiores em comparação aos das médias e grandes distribuidoras
que possuem maior poder de barganha. Por isso uma alternativa que se começa a identificar
no cenário das pequenas distribuidoras é a fusão entre empresas destas características visando
obter maior competividade, custos mais acessíveis na aquisição de produtos e maior share de
mercado, este último sendo muito baixo no cenário atual das pequenas distribuidoras. Assim
sendo, uma alternativa imediata é buscar o equilíbrio na venda de combustíveis de modo se
obter o alcance de cotas em função de queima de preços. Contudo, estas medidas podem
implicar para as distribuidoras pequenas em operações que as margens de lucratividade ficam
abaixo do custo operacional para determinadas vendas. Em E1 podemos verificar sua
respectiva menção sobre estes casos:
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Exatamente, e ele vem com tudo, querendo, acho que se dependesse dela (//)
mas ela não pode querer dominar todo mercado, não é. Ela já é dominadora,
mas aí ela tem que deixar uma fatia para cada um. É por isso que falam, que
no futuro, só deve ficar as maiores, as menores vão fazendo fusão com
outras, e só vai ficando as menores. Aí para a gente atingir essas cotas
começa a queimar preço, aí começa baixando o preço. Por isso que eu falei,
a gente trabalha ganhando menos 18 Reais no negativo, não é, aqui, no
sistema, tem todos os cálculos, aí quando eu fecho o dia, aí está lá: " - 18,
você viu?”, menos 18. Agora, você ganha no começo outra vez. Entrevistado
1 (FAN)

Ainda sobre a dificuldade das pequenas distribuidoras na redução de custos, as
implicações das cotas diárias (ETD) podem ser visualizadas nas margens de rentabilidade. O
que foi apontado por alguns sujeitos de pesquisa é o fato de conseguir atingir as margens de
rentabilidade logo no início da primeira quinzena de comercialização. Porém, a medida que
vai chegando ao final do mês e para evitar acúmulo de estoques em função das multas da
Petrobrás e do cumprimento do contrato firmado com o terminal de combustíveis se faz
necessário a queima de preços, conforme mencionado no parágrafo anterior. Novamente E1
pontua:
aí no começo, como eu não sei o preço do lucro, aí eu vou botar esse preço
aqui, aí o cliente começa a botar, aí, o cliente (//) não tem nem cota, às vezes,
no começo, mesmo, é onde se ganha, é onde a margem de rentabilidade vai
lá para cima. Eu vejo a margem lá, que a gente estava vendo, era mil e
pouquinho, não era? Entrevistado 1 (FAN)

Outra possibilidade encontrada pelas distribuidoras de pequeno porte é buscar
reduções de custos com base na compra de produtos. Dessa forma, encontrar fornecedores
mais próximos para alguns produtos, mesmo que o custo seja maior, ainda é uma forma de ter
maiores ganhos de rentabilidade. Em E1 verificamos:
Quando se trata de custo aí eles vão levar logo em consideração a compra,
algumas compras, às vezes o meu produto é mais caro do que do meu
concorrente, porque, isso é um, pronto, chega mais caro. O meu biodiesel é
comprado mais perto, ele é comprado aqui em Quixadá, eu tenho a
flexibilidade, compro perto, porém, pago mais alto. Entrevistado 1 (FAN)

O Entrevistado 1 da distribuidora FAN ainda ressalta que a opção em se comprar
produtos mediante leilões é uma alternativa encontrada por algumas distribuidoras: “mesmo
sendo no anel rodoviário eu pago mais caro. Quem compra lá em Goiás o biodiesel é feito
através de leilão, quem compra lá no Goiás compra o preço”. Todavia se faz necessário
analisar o custo que envolve a malha rodoviária envolvida na aquisição destes produtos, o que
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costuma ser mais onerosa dependendo da região em que as usinas fornecedoras estão
localizadas.
Por fim, uma das alternativas mais utilizadas na redução de custos e no combate a
incidência de multas por partes dos fornecedores (Petrobrás e Terminal de Armazenagem), as
operações de empréstimos entre as pequenas e médias distribuidoras são utilizadas. Vale
ressaltar que é um problema crônico, ao qual todas as pequenas e médias distribuidoras lidam
quase que diariamente. Por exemplo, quando uma determinada distribuidora está prestes a
receber um produto e sua cota de armazenagem está no limite, ela solicita o espaço da cota da
outra distribuidora que ainda irá receber produto ou está com seu estoque baixo dentro do
terminal de armazenagem e vice-versa. Vale ressaltar que as operações de empréstimos
envolvendo as distribuidoras de combustíveis não são consideradas operações de natureza
fiscal, sendo emitido apenas uma DANFE (Figura 29) para controle interno da empresa.
Dessa forma, também com base nestas operações são estabelecidas metas de redução de
custeio. O pesquisador observou que quando algum dos representantes de alguma
distribuidora nega este tipo de operação ao outro, este fica muito mal visto perante os demais
colegas das outras distribuidoras. Em E1 podemos visualizar um pequeno relato sobre este
tipo de operação:

Tem que atingir a meta. Quando não atinge essa meta, aí tem outro (//) não
atingiu a meta, o que eu faço, estou (//) não atingiu a meta, amanhã eu tenho
que receber aquele volume, aquela minha cota que foi rateada para um mês.
Aí surgiu outra coisa, até que um dia a Petrobrás vai aí e pega. Eu não estou
atingindo a minha meta, vou emprestar para ele, é outro negócio que tem,
quando não atinge essas metas. E o pior é que quando não atinge a meta, o
problema parece que não é dela, não, o problema é do pessoal lá. Aí o
pessoal lá de suprimentos, tem que correr. Aí eu pego o meu produto, eu
estou cheio, tenho muito produto e vou precisar receber o produto amanhã,
eu pego o meu produto e empresto para outras, pronto, “fica aí...” Ele recebe
de uma forma diferente, ele compra a RTM que compra a 2 milhões e meio
do navio. Ali a Petrobrás não liga para ele, mas para mim, que compro todo
dia, 100, 100, 100, aí o meu produto está sem. Como é que vai liberar mais
100 para mim o meu produto se eu não vendi nada hoje? Eu pego e empresto
para ele, esse empréstimo: "Fica aí com esse meu empréstimo, que a
Petrobrás não liga para o seu estoque, liga para mim, que tu compra 2
milhões e meio, ela não vai estar preocupada com (//) está preocupada
comigo, que eu compro 100”. Aí é o mesmo produto, aí quando dá (//)
engraçado, é quando dá o dia 1º, o mês já vai virar, quando vai dar o dia 1º,
eu só tinha com a Petrobrás hoje 100 mil, que foi o que eu recebi, vendi 80,
fiquei com 20, aí, normal. Quando (//) o terminal, diariamente, ele manda o
estoque para a Petrobrás, quando é segunda-feira, Silvio, o meu estoque vai
estar em 500 mil, a Petrobrás vai olhar e vai: "O que foi que aconteceu
aqui?” Isso vai logo, logo, vai (//) porque aí eles estão perdendo. A Petrobrás
quando vai ver segunda-feira, está aqui, então: "Ele comprou aonde esse
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produto, que está com 500 mil?” Aí esse negócio que ontem a gente estava
falando da importação do produto, é Petrobrás, agora vende a um preço mais
abaixo, mas é Petrobrás. Entrevistado 1 (FAN)

Figura 29 - DANFE de operações de empréstimos entre distribuidoras
Fonte: o autor (2016).
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Sobre a unidade de significado Monitoramento dos Custos de Vendas de
Combustíveis, foram evidenciados alguns pontos voltados a presença de custos inerentes a
vendas a prazo, ao acompanhamento do custo dos concorrentes, a recolhimento de
informações sobre os preços por meio dos clientes e o equilíbrio entre perdas e ganhos nas
vendas.
No que se refere a presença de custos inerentes a vendas a prazo, os sujeitos apontam
que durante uma transação comercial, seja com cliente bandeirado ou não bandeirado, quanto
mais dias é solicitado pelos clientes e/ou consumidores para a realização do pagamento maior
será acrescido no valor final do produto. As vendas a prazo são práticas comuns pelos clientes
das distribuidoras, principalmente pelos não bandeirados, em razão de poder comprar com
qualquer distribuidora. Normalmente realizam cadastro com todas as distribuidoras do
Complexo Industrial Portuário de Suape/PE e gerem as compras de produtos em função dos
custos embutidos na negociação dos prazos de pagamento. Em E2 verificamos:
Lógico que existe um custo em cima de venda a prazo, mas é totalmente
diferente de preço a vista, preço a vista geralmente é um centavo a mais, um
centavo a menos, do que um preço a prazo, aí vai… pode estar variando de
um centavo, um centavo e meio, independente do prazo, não é? Entrevistado
2 (PETROBAHIA)

Os sujeitos apontaram também que costumam realizar o acompanhamento do custo
dos concorrentes mediante o recolhimento de informações sobre os preços por meio dos
clientes. Como os clientes não bandeirados podem comprar com qualquer distribuidora,
verifica-se que existe uma cotação por parte destes clientes de modo a poder adquirir o
produto com o menor preço possível. Logo, realizam cotações diárias com as distribuidoras
do Complexo de Suape/PE em função do limite de crédito que possuem com as próprias.
Portanto, ao saber do preço do concorrente os gestores das bases operacionais buscam
arrumar soluções imediatas junto ao departamento financeiro para poderem baixar o preço do
produto, aumentar o prazo de uma comprar já efetuada, realizar uma negociação de alguma
dívida existente, etc. O Entrevistado 2 da distribuidora PETROBAHIA ressalta: “Como eu
passo o preço para os clientes, o cliente me diz: ‘Olha está alto o seu preço’ ou ‘Não está tão
alto como o do outro’, aí eu já vou acompanhando, pego essa informação do cliente e já
anoto. E passo para a minha gerência. Vale ressaltar que mesmo os gestores e funcionários
da base possuindo um ótimo relacionamento entre si, verificou a existência de respeito e
aspectos éticos adotados por estes funcionários entrevistados no que se refere a não revelarem
seus respectivos preços e custos envolvidos nas operações que praticam.
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Acerca do equilíbrio entre perdas e ganhos nas vendas de produtos, os sujeitos
pontuam que existem algumas oscilações nas margens de ganhos por cada operação realizada,
principalmente das pequenas distribuidoras. Dessa forma, se faz necessário buscar uma
paridade de custeio para cada rotina operacional de atendimento e roteirização mediante a
análise da conjuntura que envolveu a compra dos produtos e para onde ele será fornecido.
Além disso, existem algumas cidades no nordeste brasileiro que não consumem determinadas
especificações de combustíveis, o que também faz com que as distribuidoras busquem atender
as necessidades e especificações dos clientes destas regiões. Por isso, E1 pontua:
Teve venda hoje de ganhar 3 Reais, 19, teve outra que perdeu 24, aí assim
foi. Agora, um vai compensando o outro e fica aquela gangorra. Não (//) na
gasolina, geralmente (//) no Diesel S-10, geralmente a gente não paga multa
porque como a Paraíba não tem Diesel S-10, o Rio Grande do Norte não tem
S-10, a demanda vem do Rio Grande do Norte, aí o povo manda o produto
para lá, porque se não for para lá, eles vão buscar em Fortaleza. Aí vem de
Fortaleza para o Rio Grande do Norte. Entrevistado 1 (FAN)

5.3.6. Desempenho operacional: qualidade
Na sub-categoria Qualidade verificou-se a formação de nove unidades de significado,
são elas:
 US21 – Agregação de valor na qualidade no serviço
 US22 – Credibilidade na execução das rotinas operacionais
 US23 – Procedimentos de garantia de qualidade do produto
 US24 – Eficiência na promoção de ajustes na qualidade do produto
 US25 – Coleta de amostras-testemunhas
 US26 – Captação de clientes por meio de processos de qualidade
 US27 – Fatores da qualidade que comprometem o processo de distribuição
 US28 – Assessoria aos clientes
 US29 – Conciliação de interesses entre distribuidora e clientes
Em relação a unidade de significado Agregação de valor na qualidade no serviço foi
identificado um ponto que diz respeito ao processo de coleta de combustíveis para testes
adicionais sobre a procedência do produto. O Entrevistado 1 da distribuidora FAN resume:
“No Pandenor, eles fazem. Eu vejo que eles fazem na plataforma, eles coletam, monta o
pedido, eles coletam lá, aí assina tudinho, a Total já tem um diferencial, que a Total tem um
laboratório móvel”. Este ponto revelado expõe o fato de que algumas distribuidoras buscam
ofertar algo a mais aos seus clientes, como é o caso da empresa TOTAL Combustíveis que
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disponibiliza aos seus clientes bandeirados e não bandeirados um laboratório móvel para
garantir monitorar a qualidade do produto que fora comercializado. Portanto, para alguns
sujeitos de pesquisa essa agregação de valor nas rotinas operacionais de distribuição de
combustíveis faz com que os clientes acabem priorizando essa determinada distribuidora em
detrimento das outras devido ao serviço que transcende ao processo de distribuição.
Sobre a Credibilidade na execução das rotinas operacionais verificou-se alguns
pontos relacionados a qualidade de vida dos motoristas na execução das rotinas operacionais
de carregamento e descarregamento, a conscientização dos clientes em relação ao nível de
serviço ofertado pelas distribuidoras, ao entendimento do processo por parte dos clientes, a
pesquisa de satisfação de clientes de área e a qualidade do produto visualizada por parte dos
clientes no processo de entrega.
No que concerne a qualidade de vida dos motoristas nas rotinas operacionais de
carregamento e descarregamento foi revelado que as distribuidoras se atentam a estes
procedimentos e repassam aos seus respectivos clientes a importância do uso dos
equipamentos de segurança e do tempo que é demandado para se executar estas rotinas. Nesse
sentido, gradativamente a carteira de clientes (principalmente os postos bandeirados) das
distribuidoras passam a incorporar estes procedimentos de modo a também refletirem sobre os
aspectos de qualidade que estão presentes nestas rotinas. Por isso, com esta conscientização e
entendimento holístico do processo por uma parte dos clientes a qualidade passa a ser
percebida pelos próprios resultando em credibilidade para as distribuidoras. O sujeito E5
elucida:
para você ter uma ideia do FOB, então ele começa a nos questionar isso,
entendeu, ele ainda não amadureceu essa parte da qualidade de vida, do nível
de segurança para o motorista, para a carga e para quem está ao redor, da
sociedade, de uma forma geral, ele não está atento para isso, ele quer o
produto ali, o mais rápido possível, independente do horário que ele peça.
Então isso é muito difícil você conciliar, não é. E, no entanto, a partir do
momento em que você tem uma carteira de clientes com esse nível de
pensamento, logicamente você vai ter mais tranquilidade, porque ele entende
o seu processo, ele entende com o que você está preocupado. Entrevistado 5
(TOTAL)

Outro ponto apontado que emergiu do processo de entrevistas foi a pesquisa de
satisfação de clientes de área. Neste caso é um procedimento que costuma ser adotado pelos
grandes players (BR, RAÍZEN e IPIRANGA) onde a base operacional passa a ser avaliado
por outro departamento da distribuidora em função de sua eficiência e qualidade na execução
das rotinas operacionais. Em E9 verificamos:
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existe uma pesquisa de satisfação de clientes da área, dos clientes da área
operacional, porque quem é o meu cliente? O meu cliente não é o dono do
posto, não é, não é a indústria que recebe o combustível. Não, o meu cliente
é a área comercial, eu trabalho para a Área Comercial da Petrobrás, então
vamos lá: Pesquisa de satisfação da área operacional, quem responde, da
área operacional, quem responde é a área comercial. E pesquisa de satisfação
de clientes é respondido diretamente pela área comercial, ou pela Sede da
Companhia. Entrevistado 9 (BR)

No que se refere a qualidade do produto visualizada por parte dos clientes no processo
de entrega, os sujeitos evidenciaram que para alguns clientes a qualidade do produto está
associada a qualidade da entrega e do cumprimento do prazo acordado entre as partes. Por
isso, cabe as distribuidoras atenderem aos prazos negociados, realizarem as análises da
amostra testemunha e conferir o pedido in loco com o cliente. Em E1 temos:
É que fica em cima do transporte, o nosso (//) aí a gente quer dar, da
qualidade do produto, fica muito amarrado ao transporte, como vai chegar lá.
A FAN é muito organizada de como vai chegar lá, se o cliente está satisfeito,
analisou o produto, bateu tudinho, chego lá com as minhas amostras, aí para
o cliente isso aí é 10. Entrevistado 1 (FAN)

Em relação a unidade de significado Procedimentos de garantia de qualidade do
produto, emergiram-se alguns pontos voltados aos procedimentos de qualidade, ao tempo
demandado para a realização destes procedimentos, direcionamentos de clientes, controles de
qualidade do produto, saneamento das dúvidas e a confiabilidade adquirida pelos clientes por
tomar conhecimento que as rotinas carregamento e descarregamento bem como a adequação
dos produtos adquiridos com as especificações exigidas pela ANP.
Acerca dos procedimentos de qualidade se faz necessário que as distribuidoras cada
vez mais fiscalizem e melhorem as rotinas de carregamento e descarregamento que são
executadas pelos motoristas, independentemente do tipo de frete que o cliente contratou, se
atentando como os próprios manuseiam os equipamentos de segurança, como proceder na
utilização dos mangotes, baldes, setas de controle de nível de combustível, etc. Todos estes
procedimentos, tanto no terminal durante a rotina de carregamento quanto no posto do cliente
durante a rotina de descarregamento demandam certo tempo para serem executados e,
portanto, as distribuidoras também se atentam ao tempo que os motoristas costumam levar.
Segundo alguns sujeitos é muito comum que alguns motoristas displicentes em função da
necessidade de “terminar o serviço rápido” não cumprem o passo a passo que lhes é
solicitado. Desse modo, algumas distribuidoras de médio e grande porte acabam realizando
uma forma de auditoria secreta, ou seja, quando os motoristas se deslocam ao posto do cliente
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para realizarem o descarregamento dos produtos, um carro com profissionais da distribuidora
os segue (sem o conhecimento prévio do motorista) para fiscalizar se a rotina de
descarregamento está sendo realizada conforme os treinamentos ofertados. Por fim, outra
preocupação no que tange aos procedimentos de qualidade do produto diz respeito ao modo
como as distribuidoras priorizam o atendimento e os testes de produtos com os clientes.
Algumas distribuidoras, principalmente as que tem laboratórios de qualidade próprios
priorizam os testes e auxílios técnicos aos seus clientes em função de alguns parâmetros
estabelecidos pela própria empresa. Acerca destas questões E5 reforça:

A logística para esse carro ir, entregar e voltar o recurso para mim, porque
vai dobrar o tempo. E você não chega no posto: "Ah, bota aí, joga a
mangueira...”, buf, não, não é bem assim. Porque existe um procedimento,
eu chego, eu me apresento, eu vou ver se a nota está de acordo com o
estabelecimento, eu procuro a pessoa responsável: "Vamos analisar o
produto, vamos olhar os laudos, vamos analisar nível de seta, analisar o
produto, vamos indicar qual é o tanque, vamos fazer uma conexão, vamos
organizar, isolar a área, com cones, correntes, placas de advertência, vamos
garantir que exista um nível de segurança, vamos iniciar, vamos concluir,
vamos recolher”, vamos, não é, então olha o tempo que é necessário para
isso, que é necessário. Você leva em média, aí, 40 minutos, dependendo da
situação, uma hora para isso. Quando terminar, você vai chegar morto e
acabado, aí você diz: "Jackson, vocês fazem isso?”, sim e não. Não, porque o
cliente tenta direcionar: Ôpa, olha, atenção, nós vamos priorizar a Entrega
Nota 10”, vamos. “Ôpa, olha, a média de pedidos é no máximo, três”. Nós
criamos alguns parâmetros: "Ôpa, olha, atenção, o máximo de deslocamento
é 50 quilômetros”, não é. Então você monta essas atividades. Entrevistado 5
(TOTAL)

Ainda em relação aos controles de qualidade do produto, as grandes distribuidoras
utilizam o controle de qualidade como um modo de se obter um maior diferencial competitivo
perante as demais empresas desta atividade. Vale ressaltar que um dos grandes problemas
deste segmento é a comercialização de combustíveis que não atendem as especificações
(adulterados) e o SINDICOM vem ao longo das últimas décadas combatendo estas práticas.
Dessa forma, com o intuito de garantir a qualidade do produto perante os clientes e
objetivando maior reputação no mercado como distribuidoras confiáveis, estas empresas
testam o produto no posto do cliente. E10 aponta:

Exatamente, nem sempre é verdade, entendeu. Então o nosso controle de
qualidade, eu acho que a vantagem é essa é que (//) é demonstrar na hora
para o consumidor, se o consumidor quiser e o cara de qualidade estiver no
posto, o controle de qualidade faz uma análise do produto na hora para ele.
Entrevistado 10 (IPIRANGA)
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Quanto ao saneamento das dúvidas, as distribuidoras procuram passar aos seus clientes
aspectos técnicos acerca da composição química dos combustíveis evidenciando o percentual
dos principais compostos, por exemplo, qual o percentual de etanol anidro presente na
composição da Gasolina C? E na Gasolina C Premium? Qual marca e quantidade do aditivo
(Figura 30) utilizado para um tanque de caminhão de 5.000 m3? Enfim, são questionamentos
que as distribuidoras se deparam diariamente e precisam deixar estas informações
especificadas nas DANFES juntamente com o envio dos laudos técnicos acerca dos testes
realizados pelo terminal de combustíveis. Nesse sentido a confiabilidade adquirida pelos
clientes por tomar conhecimento que as rotinas carregamento e descarregamento precisam
cumprir etapas rígidas de controles de qualidade faz com que as distribuidoras criem uma
imagem positiva no mercado. Além disso, a adequação dos produtos adquiridos com as
especificações exigidas pela ANP evitando que os clientes recebam multas pelos agentes
fiscalizadores. E4 ratifica:
Qualquer dúvida, também, às vezes o cliente tem uma dúvida: "Ah, mas
quanto é o percentual do álcool?” às vezes surgem essas dúvidas, a gente
procura esclarecer, mostrar. Porque às vezes, muitas vezes, alguns clientes
têm postos, mas são acostumados a: "Ah, não, chegou? Pode descarregar”,
eles nem fazem análise, e a gente costuma destacar: “Não, tem que fazer
análise, faça a análise por cima, faça a análise por baixo, faça todo
procedimento, porque querendo ou não, a confiança (//) ele vai ter uma
confiança maior, você não vai desconfia, mas você precisa de uma
confiança, porque querendo ou não, é o seu nome que está lá, está em jogo”,
não é. Se alguém abastece e diz assim: "Olha, o teu combustível está
adulterado”, se eu não fiz a análise, eu não vou ter uma contraprova, aí não.
Mas se eu fiz uma análise, eu tenho a consciência realmente de que o
produto está em boas condições, não é, está dentro das normas. Entrevistado
4 (PETROX)
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Figura 30 - Aditivo para gasolina
Fonte: o autor (2016).

No tocante a Eficiência na promoção de ajustes na qualidade do produto, verificou
o surgimento de algumas evidencias como a aptidão dos funcionários em realizar análises dos
produtos, a boa reputação para com os clientes, as mudanças de combinações de
combustíveis, investimentos em potenciais mudanças técnicas de composições de
combustíveis, a qualidade do produto comprado no mesmo fornecedor das distribuidoras e
ausência de vistoria de qualidade por parte do terminal e da distribuidora.
Com referência a aptidão dos funcionários em realizar análises dos produtos, foram
relatados por alguns sujeitos de pesquisa a presença de assessores que vão aos postos
revendedores dos clientes para poder verificar se os funcionários do cliente possuem aptidão e
conhecimento técnico suficiente visando que eles consigam realizar às análises técnicas dos
produtos. Dessa forma, quando são identificadas certas dificuldades do cliente em realizar tais
procedimentos, os assessores de qualidade auxiliam e orientam os funcionários dos clientes
revelando a maneira apropriada para se realizarem os testes de qualidade do produto nos
tanques dos postos. E2 elucida:

Sim, o assessor está sempre indo no posto, perguntando se os funcionários
estão aptos a fazer as análises do produto, como é que eles fazem, se ele
observar que eles estão fazendo de uma forma errada ele dá um toque, diz
assim: "Olha a gente geralmente na empresa, a gente faz assim: tente fazer
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dessa forma porque os analistas vão dar correto, se houver qualquer
irregularidade, aqui vai acusar”. Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

Em relação a boa reputação para com os clientes os sujeitos têm apontado as
mudanças de combinações de combustíveis como uma capacidade que as distribuidoras
precisam ter no que diz respeito a rotina de atendimento aos clientes. Em outras palavras,
investimentos em potenciais mudanças técnicas de composições de combustíveis precisam ser
rapidamente realizadas e assimiladas pelas distribuidoras e transferidos aos postos
revendedores para que os mesmos ao receberem uma fiscalização da ANP ou de órgãos de
defesa do consumidor (empenham-se em reduzir problemas de adulteração de combustíveis)
possam estar com todos os seus produtos de acordo com as normativas imposta pelos órgãos
reguladores. E3 destaca:
como a gente trabalha com combustível, então é de suma importância que o
combustível, ele tenha a sua qualidade, ele tenha a sua credibilidade para
com o cliente, então a empresa, vamos dizer assim, ela adiantou os
processos. Existe um órgão fiscalizador, chamada ANP, que muitas
empresas, elas esperam que esse órgão chegue, que fiscalize, que veja o que
está certo, veja o que está errado, com as mudanças de combinações de
combustível, para que ela se adeque àquilo ali. Eu digo que a minha
empresa, ela procura investir em relação a uma provável mudança que venha
a haver no mercado, que tenha o mercado, e sai na frente, como: teve agora
pouco uma questão de mudanças de porcentagem na quantidade de cada
combustível misturado, para se ter o resultado final. Entrevistado 3 (SETTA)

Sobre a qualidade do produto comprado no mesmo fornecedor das distribuidoras é
comum que muitos proprietários dos postos revendedores por desconhecimento do segmento
de distribuição não se atentem ao fato de que todas as distribuidoras compram seus produtos
na mesma fonte. No que se refere especificamente a gasolina, o fornecedor é Petrobrás. Em
relação ao etanol e biodiesel, as distribuidoras costumam adquiri-los basicamente nas mesmas
usinas. Logo, em termos de qualidade e conformidade do produto não há divergências.
Contudo, o que acontece esporadicamente são ausências de vistoria de qualidade por parte do
terminal e da distribuidora. Isso se dá quando existe um fluxo de movimentação intenso,
portanto algumas falhas costumam acontecer, como por exemplo dois laudos distintos acerca
da qualidade do produto, antes e após a venda (esta última solicitada pelo cliente quando o
mesmo desconfia dos aspectos de conformidade do produto). Em E1 verificamos:
Geralmente em qualidade, lá, para o cliente, como (//) tem uns que não
sabem. Teve uma vez que o cliente me devolveu seis produtos da FAN:
"Não presta”, aí eu disse (//) para a consultora explicar ao cliente, que o
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produto da FAN é o mesmo produto de todas as outras concorrentes, foi
difícil, ela disse que só o produto da SETTA é que prestava, o meu não
prestava. O pior é que sai tudo do mesmo tanque. E ele fez lá, ele foi lá, ele
disse: "Não, o teu está num tanque só”, eu disse: "Não, vamos lá, que
produto é o mesmo para tudo”, aí fui lá, agora, realmente, o produto do
cliente, ninguém sabe, não passou na análise, aí ele ficou cismado com isso.
Entrevistado 1 (FAN)

Na unidade de significado Coleta de amostras-testemunhas emergiram-se alguns
elementos voltados a demonstração para o cliente final sobre a qualidade do combustível,
aplicação dos testes de qualidade em função do tipo de frete contratado, avaliação de
desempenho com base na qualidade do atendimento e a qualidade do produto e serviço
sobressaindo sobre a questão do preço.
A respeito da demonstração para o cliente final sobre a qualidade do combustível, foi
desenvolvida pela ANP a Resolução nº 44 - DOU 20.11.2013 sobre a amostra testemunha.
Essa medida teve como objetivo fazer com que a amostra-testemunha (Figura 31) venha a se
tornar uma importante ferramenta para rastreamento e identificação do responsável pela não
conformidade do combustível comercializado pelo revendedor varejista e pelo transportadorrevendedor-retalhista (TRR). Por essa razão no que tange as rotinas de atendimento a clientes,
carregamento e descarregamento passou a ser de responsabilidade das distribuidoras a
seguintes atividades, bem como atenção em algumas informações repassadas pelos clientes
quando são fiscalizados:
 O distribuidor de combustíveis deverá fechar com lacres numerados e não repetidos os
compartimentos de entrada e saída, bocais de entrada ou escotilha superior e válvulas
dos bocais de todos os caminhões-tanque quando da saída de produtos de base ou
terminal de distribuição, independentemente da modalidade de operação;
 O distribuidor de combustíveis fica obrigado a fornecer amostra-testemunha
representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo
revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição;
 O revendedor varejista e o TRR são responsáveis pela coleta da amostra-testemunha
representativa do combustível recebido, no caso da entrega do combustível pelo
distribuidor nos seus estabelecimentos;
 O distribuidor de combustíveis deverá manter sob sua guarda os recibos de
fornecimento das amostras-testemunha referentes às últimas 3 (três) entregas de cada
combustível comercializado com o revendedor varejista ou com o TRR;
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 O revendedor varejista e o TRR deverão comunicar à ANP em até 72 (setenta e duas)
horas, a recusa de entrega da amostra-testemunha por parte do distribuidor ou a não
disponibilização do envelope de segurança e do frasco para coleta;
 A ANP requisitará, ao revendedor varejista e ao TRR, a apresentação das amostrastestemunha em ações de fiscalização que incluam a coleta de amostra-prova, para fins
de registro em Documento de Fiscalização (DF).
Sobre a amostra-testemunha, E10 destaca:
Eu acho que a grande vantagem é realmente demonstrar para o consumidor
final que aquele produto que ele está comprando, aquele combustível que ele
está comprando, ele é, sim, de qualidade, não é, porque muitos consumidores
acreditam que quando um veículo dá problema (//) ele leva no mecânico, a
primeira coisa que o mecânico acusa é combustível, e nem sempre é
verdade. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Figura 31 - Amostra-testemunha
Fonte: o autor (2016).
Nesse sentido, a aplicação dos testes e diagnósticos de qualidade do produto passa a
ser em função do tipo de frete contratado. Quando o frete é CIF, a amostra é testada no
estabelecimento do cliente, onde passa a ser armazenada durante um certo período. Em
contrapartida, quando o frete é FOB, a amostra é recolhida no ato da rotina de carregamento e
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todo o procedimento é realizado na base distribuidora e no terminal de armazenamento.
Acerca dessa diferenciação E4 revela:
Exatamente. Nessa modalidade CIF ele vai com os envelopes preenchidos,
as garrafas que vão aqui dentro, olha, elas não vão lacradas, elas vão vazias,
a amostra será feita para o cliente, exatamente, o cliente terá a amostra, irá
lacrar a sacola, irá deixar no posto até seis meses. No caso do cliente FOB,
ele já tem que sair daqui. Com as garrafas e com os envelopes preenchidos.
E as garrafas, no caso, a gente enche aqui no ato do carregamento.
Entrevistado 4 (PETROX)

Acerca da avaliação de desempenho com base na qualidade do atendimento, as médias
e grandes distribuidoras buscam mensurar e registrar a performance das atividades que
envolvem a rotina de atendimento a clientes. Por exemplo, quanto tempo demora para que
seja emitida a nota fiscal, fatura do pedido e laudo técnico, tempo de realização de check-list
de veículos, tempo de solução problemas, tempo médio de espera de motorista para realização
de carregamento, etc. Assim sendo, essas métricas são utilizadas para verificar a eficiência
dos funcionários das bases operacionais visando promover melhorias e ajustes. E4 destaca:
É, somos avaliados, no caso. O meu gerente operacional sempre faz as
avaliações, digamos, a cada três meses, para verificar se está sendo (//) se os
objetivos estão sendo alcançados, então eles sempre trabalham dessa forma,
sempre vendo a questão da (//) ou senão até mesmo, no sistema tem uma
tabelinha de desempenho, em que ele vai avaliar o desempenho de cada um
dos funcionários. Entrevistado 4 (PETROX)

Nessa direção de medição de desempenho, os sujeitos de pesquisas evidenciaram que
a qualidade do produto e serviço, em alguns casos, se sobressai a questão do preço. Para o
Entrevistado 2 da distribuidora PETROBAHIA “Não há uma diferença tão grande, o preço é
o que mais vale para o cliente. Mas atrás do preço existe qualidade, e qualidade tem que ser
honrada”.
Na unidade de significado Captação de clientes por meio de processos de
qualidade, alguns elementos voltados aos aspectos de alto volume de compra e fidelidade,
treinamentos internos destinados aos revendedores ofertados pelas distribuidoras e a avaliação
do cliente acerca dos processos de qualidade.
Sobre os aspectos de alto volume de compra e fidelidade perante algumas
distribuidoras, um dos sujeitos aponta que quando as atividades que envolvem as rotinas de
atendimento a clientes, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas estão bem
alinhadas, ocorre recorrência de compra por parte dos mesmos clientes, aumento do volume
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de combustíveis comercializados e fidelização. Por essa razão, quando as distribuidoras
designam pessoas para cuidar especificamente das atividades de atendimento, como por
exemplo a TOTAL Combustíveis que montou uma única central que cuida dos do processo de
pedido, emissão de notas fiscais, montagem de cargas e pós-venda. Além disso, integradas
com as transportadoras capacitando seus motoristas e acompanhando os procedimentos de
carregamento e descarregamento, como por exemplo a IPIRANGA que possui um escritório
da distribuidora que tem contrato dentro de sua base operacional, tendo um representante da
transportadora in loco. E com o estudo de rotas, como bem faz a RAÍZEN que possui uma
equipe específica para estudar rotas de entregas dos seus clientes por todo Brasil. Por
conseguinte, E7 ressalta:
tem um feedback. Tem, por exemplo, tem uns (//) no decorrer no tempo, a
gente vai adquirindo (//), por exemplo, tem clientes que compram bastante
com a gente, aí eu sei, a gente sabe que ele tem alguma fidelidade, não sei se
é comigo, com o transporte ou é com o vendedor, algum desses três fatores
está envolvido nisso, ou os três fatores também podem estar envolvidos.
Entrevistado 7 (TERRANA)

Uma outra forma de captação de clientes por meio de processos de qualidade é
mediante os treinamentos internos destinados aos revendedores ofertados pelas distribuidoras.
Essas ações são comumente utilizadas pelas médias e grandes empresas do setor que visam
proporcionar aos clientes um overview acerca das características e conformidade que os
combustíveis possuem, bem como reforçar perante os clientes o compromisso com o
cumprimento das exigências demandadas pela ANP no que tange ao tratamento dos produtos
e as rotinas que envolvem a gestão dos mesmos. E10 reforça:
Como o posto também é obrigado a fazer na hora, se o cliente exigir, porque
eles recebem treinamento, não só de controle de qualidade, mas outros
treinamentos internos que a Ipiranga desenvolve para os revendedores, para
o próprio revendedor mostrar ao consumidor e poder fidelizar aquele
consumidor ali que o produto que ele está comprando é, sim, de qualidade e
ele pode ficar tranquilo, essa é grande vantagem do controle de qualidade da
Ipiranga. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Nesse sentido, para se ter uma noção da qualidade dos combustíveis comercializados e
do serviço envolvido nestas relações comerciais envolvendo as distribuidoras e os
revendedores, as primeiras necessitam da avaliação dos seus respectivos clientes para que a
matriz da empresa possa analisar se, de fato, as rotinas de atendimento a clientes,
carregamento e descarregamento e roteirização de entregas estão atendendo as necessidades
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das demandas locais. Assim sendo, o Entrevistado 2 da distribuidora PETROBAHIA comenta
que “Somos avaliados também, até porque existe a avaliação do cliente. Então você só vai, entrega
um formulário para o cliente assinar e depois sai recolhendo para poder fazer uma avaliação”.

Na unidade de significado fatores da qualidade que comprometem o processo de
distribuição, foram evidenciados alguns pontos acerca dos elementos críticos que estão
envolvidos nas rotinas de distribuição, o desempenho adequado do serviço de transporte, do
foco na qualidade no atendimento. Além disso, foram mencionados outros pontos voltados a
agilidade, suporte do terminal na execução das rotinas e auxílio das distribuidoras em sanar
dúvidas vigentes.
Em relação aos elementos críticos que estão envolvidos nas rotinas de distribuição, os
sujeitos apontam para o desempenho do serviço de transporte como um dos pontos cruciais
que podem comprometer todo um processo de vendas de combustíveis. Isso pode ser
visualizado nos atrasos de entregas de produtos ou até mesmo no despreparo dos atendentes
das bases operacionais que não prezam por qualidade e de detalhamento de informações
durante as rotinas operacionais de atendimento. Em E5 vemos:
É porque a distribuição tem muitos fatores envolvidos aí, você tem a própria
venda para o cliente, você tem o desafio de ter um serviço de transporte
adequado para isso, você vai ter esse reflexo no atendimento, na
performance dele, na qualidade produto, no horário, no tempo de entrega,
enfim, eu acho que são muitos fatores que eu acho que interferem nesse
processo. Se a gente fizer esse pacote aqui dentro bem feito, é onde a gente
vai estar com total foco no atendimento e na qualidade dos serviços.
Entrevistado 5 (TOTAL)

Outros elementos voltados a agilidade e suporte do terminal de combustíveis foram
evidenciados pelos sujeitos. Os terminais, como mencionados nas seções deste capítulo,
podem impactar diretamente no planejamento e execução das rotinas operacionais,
principalmente no que tange aos processos de carregamento e roteirização. No carregamento
capacitando e facilitando este processo para que o motorista consiga realizá-lo adequadamente
e na roteirização no cumprimento do tempo agendando para realizar todos os procedimentos
que demandam o caminhão, no caso o checklist das condições do veículo e do próprio
planejamento de carregamento. Este último, caso ocorra alguma eventualidade com os
procedimentos internos do terminal, a distribuidora terá suas rotinas de roteirização
completamente afetadas. Vale ressaltar também que o número de distribuidoras instaladas em
um único terminal não é determinante para que estes problemas incidam sobre as rotinas das
distribuidoras. Como foi comentado por alguns sujeitos das distribuidoras reconhecendo que o
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terminal com mais bases operacionais contidas é o que oferta um melhor serviço, está mais
alinhada com as distribuidoras e leva menos tempo na execução das rotinas de carregamento
de veículos quando comparadas com os demais terminais. Em E8 podemos verificar:

Mas aí é que está, o que se explora dentro de tudo isso? Agilidade. Na
entrega, no carregamento, porque o terminal ajuda muito, entendeu, se é um
no porto aqui, se é um terminal que tem agilidade, tem qualidade no
processo de carregamento, é aqui. Porque todo TEMAPE tem puxado aí,
muitas distribuidoras, o TEQMAR foi projetado para químicos, e lá a ideia é
voltada para outro segmento e que está adentrando agora e nunca amadurece
essa ideia e sempre tem aquela coisa, (//) muito travada. Entrevistado 8
(TORRÃO)

No que se refere a unidade de significado assessoria aos clientes foram evidenciados
alguns pontos acerca de processos de qualidade de pós-venda de produtos, elaboração de
relatórios pelas consultorias prestadoras de serviço as distribuidoras, realização de feedback,
assessoria comercial, contato direto e presencial com o cliente e, por fim, diferencial no
atendimento por parte dos motoristas.
No que tange aos processos de qualidade de pós-venda de produtos, as distribuidoras
buscam entrar em contato, geralmente, um dia após a entrega dos combustíveis para verificar
se não ocorreu nenhuma eventualidade e todo o processo de entrega foi realizado com
qualidade. Além desta prática comum, algumas distribuidoras que contratam consultorias
específicas para melhoria das rotinas solicitam as estas empresas o desenvolvimento de
relatórios que englobem uma análise da rotina de atendimento ao cliente e como o revendedor
avalia o produto e serviço adquirido da distribuidora. Acerca do que foi exposto E8 comenta:
É como eu lhe falei, lá no escritório, ela é responsável pelo pós-venda.
Assim que o produto é carregado, no dia subsequente, a pessoa liga para lá:
"E aí, fulano de tal, então, você está satisfeito, como é que foi o atendimento,
então”, tal. Ela já faz, engloba tudo isso, e aí vai pontuando, não é, ela vai
pontuando e vai colocando isso aí, porque vai naquele (//) você lembra que
eu falei do relatório, a consultoria. Entrevistado 8 (TORRÃO)

Outra prática comum, tanto por parte das distribuidoras quanto das consultorias
contratadas, consiste na realização de feedback com o cliente. Como fora mencionado no
parágrafo anterior visando a qualidade do atendimento e a grande concorrência que existe
com as demais distribuidoras que operam no Complexo Portuário de Suape/PE, se faz
necessário ter atenção e monitorar junto aos clientes (especialmente os não bandeirados) qual
a avaliação destes perante as rotinas executadas. Contudo, algumas distribuidoras possuem
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esta prática instaurada e deixam a critério do funcionário realizar este procedimento,
conforme relata E7:
a empresa deveria ter um (//) para fazer um feedback, por exemplo, pegar o
telefone, tal, ligar para o cliente, perguntar como é que está, aquela história,
para saber o retorno do cliente. Eu, sinceramente, eu não faço o feedback,
mas eu sempre pergunto, quando alguém liga para mim, ou então alguém faz
isso, está sabendo das entregas, a gente tenta passar uma realidade para o
cliente e tenta que ele (//) tenta entregar o máximo que ele está precisando.
Entrevistado 7 (TERRANA)

No que diz respeito a assessoria comercial, as distribuidoras possuem seus respectivos
assessores comerciais, geralmente espalhados nas grandes cidades do estado, que tem por
objetivo ter o contato direto e presencial com o cliente para atender as necessidades de
produtos, serviços específicos, auxílio em manuseio de equipamentos ou alguma tecnologia
específica, características dos combustíveis e conformidade com as exigências da ANP, etc.
Desse modo, as distribuidoras que se atentam a melhoria da qualidade do serviço ofertado
alocam estrategicamente os assessores comercias externos próximos aos seus principais
clientes para que as informações cruciais no tocante as rotinas de atendimento, carregamento
e descarregamento e roteirização sejam antecipadas as bases operacionais e o processo de
distribuição realizado com plenitude. E4 reforça:
A gente faz o (//) o meio mais objetivo é através dos assessores comerciais,
eu sempre costumo entrar em contato com eles e informar, não é. Pronto, se
o cliente está sendo bem atendido, ou não. Aí eu sempre, ele sempre: "Olha,
tal motorista, tal carro, chegou dessa forma, então o cliente ficou um pouco
chateado, então a gente faz de tudo para atender esse feedback, não é. Então
a área comercial, os assessores é o que têm mais contato, a gente tem contato
com o cliente, mas às vezes aqui, apenas por telefone, para poder passar o
rastreamento, mas já o assessor, não, o assessor, ele já tem aquele contato de
estar presencialmente com o cliente e estar também absorvendo as
informações que ele passa. Entrevistado 4 (PETROX)

Nessa direção um ponto importante e diferencial é o atendimento por parte dos
motoristas. Os gestores das bases operacionais relataram que os motoristas costumam ser os
“olhos dos clientes”, ou seja, quando o cliente vai retirar o produto (Frete CIF) na
distribuidora sendo responsável por deslocar um caminhão e motorista para tal procedimento,
a eficiência na realização das rotinas deve ser a mesma que uma operação a um cliente com
frete FOB em razão das informações negativas sobre a qualidade do serviço e do atendimento
que os motoristas podem repassar aos respectivos proprietários dos postos revendedores. Por
isso se faz necessário realizar um procedimento claro e transparente explicando para os
motoristas dessa modalidade os horários e procedimentos que foram acordados na negociação
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de compra de produtos com os revendedores para que não ocorra distorções de informações e
comprometa a qualidade de serviço das distribuidoras. E4 elucida:
Rapaz, a questão justamente do atendimento, eu digo: a gente tem que ter um
diferencial, se você não tiver um diferencial, se você, pronto, se a gente for
observar, o motorista às vezes já está com tanto problema, e você (//) é
trânsito, às vezes é a questão das fiscalizações, as normas, às vezes ele chega
aqui, já, querendo ou não, um pouco nervoso, aí ele chega aqui e você está
com a cara fechada, ou você está aqui, o carro está aqui e você não está nem
dando atenção para ele, não brinca, não dá um sorriso, então, querendo ou
não, você vai ocasionar também um problema, não é. Aí no caso, o
atendimento até mesmo, ele pode vir - como até mesmo como alguns
costumam dizer - ele pode vir armado, com aquele (//) meio bravo, então
você chega aqui, já vê um sorriso, então automaticamente ele já tira aquela
armadura, então já fica melhor esse contato, então eu costumo dizer que a
gente precisar ter essa questão dessa característica de ter um atendimento,
porque surte efeito, resultados. Entrevistado 4 (PETROX)

Finalmente a sobre a última unidade de significado da sub dimensão qualidade, na
Conciliação de interesses entre distribuidora e clientes emergiram alguns pontos voltados
a harmonia de relações entre revendedores e distribuidoras, tratamento com funcionários,
aspectos comportamentais e qualidade do serviço.
No tocante a harmonia de relações entre revendedores e distribuidoras, os sujeitos
pontuaram que além das ofertas de produto e serviço nas relações comerciais que envolvem as
rotinas de distribuição, se faz necessário apresentar qualidade na manutenção das relações
com os postos revendedores mediante contato constante por meio dos assessores externos, dos
contatos via e-mail ou telefone do gerente da base operacional visando ofertar produtos,
aumentar limites de compras, negociar prazos de pagamento mais longínquos e demais ações
que alinhem cada vez mais a relação entre ambos. E2 pontua:
Sim, constantemente a gente faz um trabalho aqui (//) eu faço um trabalho
aqui de estar ligando, oferecendo o produto, dizendo para ele que o produto,
ele vem com qualidade e que a gente (//) estamos dando sempre apoio, que
os nossos assessores estão no campo, sempre lhe visitando, mantendo
sempre o contato de… de harmonia mesmo, entre empresa e cliente.
Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

Sobre o tratamento com funcionários, as bases operacionais e principalmente os
assessores externos procuram ofertar um atendimento diferenciado e prestativo aos clientes
revendedores. De acordo com os sujeitos entrevistados isso pode ser visualizado no
tratamento que se dá aos funcionários e motoristas dos clientes, bem como em todos os
momentos que demande este contato mais próximo. Além disso, a questão dos aspectos
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comportamentais é crucial neste tipo de relação comercial sobretudo no que diz respeito a
conduta dos motoristas (quando a venda envolve uma modalidade FOB). Foi evidenciado por
alguns sujeitos que em alguns casos o comportamento dos motoristas prejudica a qualidade do
serviço prestado. Logo, após concluir toda negociação de preços de produtos, prazos de
pagamento e prazos de entrega dos combustíveis, no momento da concretização por meio da
rotina de descarregamento no posto do cliente alguns motoristas acabam tendo uma conduta
profissional desapropriada a ocasião gerando reclamações as bases operacionais e colocando
em dúvida a qualidade do serviço que as distribuidoras ofertam. Dessa forma as distribuidoras
monitoram junto ao cliente o descarregamento e a conduta do motorista no cumprimento das
exigências de segurança, vestuário adequado e linguagem apropriada para lidar com os
clientes. E3 comenta:
avalia – como eu falei para você – a empresa, ela se preocupa muito na
qualidade do serviço prestado, seja ele no frete, seja ele na visita que aquele
consultor foi dar, seja no tratamento, no televendas, seja ele no tratamento
das bases para com o funcionário deles. Então no final de tudo é avaliado
tudo isso aí. Onde estamos errando – como eu já falei para você – a empresa
fez um trabalho excelente desde cima, quando chegou na entrega, o
motorista que deveria finalizar com chave de ouro, por um comportamento
diferenciado, ele estragou tudo. Então, aquele motorista, ele tem que ser
avaliado, reavaliado, instruído, entendeu. Então ela, realmente, ou elas, vou
falar até no contexto geral, elas têm que se preocupar com esse
comportamento, com a qualidade realmente, prestada, com o serviço
prestado ao cliente. Entrevistado 3 (SETTA)

5.3.7. Desempenho operacional: flexibilidade
Na sub-categoria Flexibilidade verificou-se a formação de seis unidades de
significado, são elas:
 US30 – Maleabilidade com terminal de armazenagem
 US31 – Versatilidade de processos operacionais
 US32 – Perspicácia do setor
 US33 – Facilidade em negociação de prazos de pagamento
 US34 – Destreza em lidar com situações não planejadas
 US35 – Desenvoltura com motoristas e transportadores

Sobre a unidade de significado Maleabilidade com o terminal de armazenagem
foram obtidos elementos relacionados a cessão de espaço de combustíveis, pedidos de
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empréstimos, limites de faixas contratuais, falta de autonomia em resolver problemas,
participação nas tancagens e nos ativos do terminal que aloca os produtos.
Em relação a cessão de espaço foi mencionado por alguns sujeitos existem limitações
de espaços acordados em contrato com as distribuidoras junto aos terminais de combustíveis
e, portanto, como enfatiza o Entrevistado 8 da distribuidora TORRÃO “na altura que está,
está lotado, eu não posso ultrapassar o meu limite daqui, de cessão de espaço, porque se eu
ultrapassar o meu, consequentemente eu estou entrando no espaço do outro, não é”. Logo,
um caminho encontrado é a flexibilização de cessão de espaço por meio dos pedidos de
empréstimos entre distribuidoras para facilitar as rotinas de carregamento e descarregamento.
Essa alternativa flexibiliza o estoque das empresas no que se refere a aquisição de novos
produtos, bem como supre a carência em caso de estoque baixo e demanda de vendas altas no
dia corrente. A prática de empréstimo se revela uma alternativa válida e que bonifica a todas
as distribuidoras envolvidas. Por exemplo, quando uma determinada distribuidora negocia um
preço acessível de compra de um produto e para não perder o preço em função do alto estoque
solicita esta operação de empréstimo a outra distribuidora do mesmo terminal. Assim sendo,
extrapolar a faixa contratual com os terminais implica a quebra de contrato vigente
implicando em multas onerosas e dificultando o planejamento operacional das demais
distribuidoras alocadas no terminal. Portanto, o Entrevistado 8 da empresa TORRÃO salienta
que “há uma flexibilidade do terminal que eles possuem conosco, a gente pouco incomoda”.
E8 ainda exemplifica:
Temos, emprestamos combustível, pedimos combustível, pedidos
empréstimos, pedimos empréstimo até de espaço, às vezes. Exemplo, porque
o meu espaço de anidro, hoje é reduzido. Só que eu tenho que tirar um
volume da usina, senão eu perco, a um preço X, aí eu tenho que descarregar,
vou lá dentro e falo: "Arruma um espaço aí para eu descarregar”. Eu
ultrapasso sempre a minha faixa contratual. Entrevistado 8 (TORRÃO)

Em contrapartida existem situações que não se tem nenhum tipo de flexibilidade e a
falta de autonomia em resolver problemas foi evidenciada. Nessa direção, distribuidoras cujos
processos são interdependentes de centrais operacionais, em alguns casos, se revelaram como
prejudicial a execução das rotinas de atendimento, carregamento e descarregamento e
roteirização de entregas. Assim sendo, o fato de seguirem manuais cujas rotinas e processos
estão bem definidos impossibilita que exista espaço para resolução de eventualidades e
situações ocasionais inerentes as atividades de distribuição de combustíveis por parte dos
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funcionários da base operacional. E, portanto, dependendo de autorizações formais mediante
os canais de comunicações da distribuidora. Em E7 visualizamos o seguinte exemplo:
não tem flexibilidade, para fazer isso. A gente não tem nem flexibilidade. A
gente não tem autonomia nenhuma, por exemplo, tudo que eu fizer que não
tem nesse manualzinho, eu tenho que ligar, antes não era assim, quer dizer,
antes do manual, eles já tinham como (//) uma forma de punir a gente se a
gente fizesse alguma coisa que eles não estavam sabendo, mas como a gente
sempre: "Olha, está acontecendo um problema tal, eles passava a situação do
acontecimento e via qual era a solução deles, às vezes a gente arrumava dois,
três problemas a mais do que a gente passou, às vezes estava quase
resolvendo e às vezes no e-mail que eles passavam, a gente já criava mais
problema. E hoje com o manual, ficou pior, porque além de a gente não fazer
nada para que não ocorra o erro, não pode fazer nada e a gente fica
impedido, porque se eu fugir ao manual, eu recebo advertência, eu fugi das
regras, e aí. Entrevistado 7 (TERRANA)

No que tange a participação nas tancagens e nos ativos do terminal que alocam os
produtos, as grandes distribuidoras como os três principais players (RAÍZEN, IPIRANGA e
BR) que partilham e são coproprietárias do terminal TEAPE possuem maior grau de
flexibilização no gerenciamento das tancagens de seus produtos e das operações de
empréstimos em razão da participação nos ativos e do modelo em que o TEAPE é
coordenado. Dessa forma, o Entrevistado 10 da distribuidora IPIRANGA pontua que “O giro,
a movimentação, é porque aqui nós somos donos, nós temos participação nos ativos, ou seja, dentro
desse espaço, isso implica em ter participação nos tanques de acordo com que a gente tem de ativo.
Então a gente tem mais flexibilidade”.

A respeito da unidade de significado Versatilidade de processos operacionais foram
evidenciados alguns elementos que se atentam a mudanças visando a flexibilização de rotinas
operacionais, desenvolvimento de melhores alternativas para distribuidora e clientes,
flexibilidade de programação, flexibilização de carregamento em dois terminais e boa relação
operacional com o terminal de combustíveis.
Quanto a mudanças visando a flexibilização de rotinas operacionais, algumas
distribuidoras vêm reorganizado as atividades que costumam ser praticadas nas bases
operacionais. Por exemplo, podemos citar o caso da RAÍZEN, cuja sua base operacional no
Complexo Industrial Portuário de Suape/PE não mais elabora e crítica programações
logísticas sobre as rotinas de roteirização de entregas, restringindo a base operacional apenas
as rotinas de atendimento a clientes e faturamento de pedidos, monitoração das rotinas de
carregamento descarregamento e acompanhamento de entregas. Outro exemplo pertinente é o
caso da TOTAL Combustíveis que desde 2014 vem implantando uma central de faturamento
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visando realizar toda a rotina de atendimento a clientes, faturamento e elaboração de rotas de
entrega deixando a base a operacional apenas a incumbência de acompanhar estes
procedimentos e repassar todas as orientações aos motoristas quando o pedido for finalizado e
for retirado do terminal. Essas medidas convergem para uma redução do acúmulo de
atividades que são concentradas nas bases operacionais e, portanto, tornar mais eficiente as
rotinas de distribuição. Em E11 verificamos esta mudança por meio do relato:

Tenho, assim, a gente se envolvia mais. A base, ela se envolvia mais nessa
questão da programação, mas como a gente perdia muito tempo fazendo
isso, para você ter uma ideia, pronto, quando eu chegava de manhã, há... sei
lá, seis anos atrás, quando eu ficava ali junto com os meninos, eu olhava a
programação, quem criticava era eu, aí eu ia lá, ligava para o pessoal lá e
dizia: “Olha, muda assim, assim, assim, assado”. Mas terminava que
desviava muito da função da gente, e a gente perdia muito tempo fazendo
isso. Aí, de (//) assim, quando começou a Raízen, porque a Raízen, ela é
junção da Shell e da Cozan. Na Shell era assim, a base era que tinha muita,
assim, ingerência em relação a isso daí. Quando a Raízen começou, a direção
disse: “Não, a base não tem que fazer mais isso, a base só tem que faturar,
ela só precisa faturar, ela não vai perder tempo criticando se essas
programações que vem lá de Piracicaba só para fazer isso, entendeu? Então
eles deixam de fazer alguma coisa e estão sobrecarregando a gente aqui, que
não deveria estar fazendo. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

No tocante ao desenvolvimento de melhores alternativas para distribuidora e clientes,
especificamente para aquelas citadas no parágrafo anterior que buscaram flexibilizar e criar
departamentos específicos para concentração de parte de algumas rotinas de distribuição, se
busca analisar e tomar as melhores decisões que sejam benéficas para ambos. Assim sendo,
avalia-se uma série de variáveis como taxa interna de retorno, margem de custo, prazos de
pagamento, etc repassando diversas possibilidades para melhor decisão do cliente. Em 11
novamente pontua:
Tem, tem, tem... eles têm um sisteminha lá que eles calculam a taxa de
retorno entendeu? Eles botam lá o preço, calculam a taxa interna de retorno,
calculam um prazo maior, com um prazo menor, então eles rodam tudo,
fazem todo um estudo, rodam várias alternativas, para passar para o cliente,
para ver qual é a melhor para a gente e para o cliente. Entrevistado 11
(RAÍZEN)

Em relação a flexibilidade de programação e flexibilização de carregamento em dois
terminais, os sujeitos das médias e grandes distribuidoras apontaram que o fato de ter
armazenagem em mais de um terminal possibilita maior eficiência no atendimento aos
clientes, bem como flexibilizar e alocar as rotinas de carregamento para um único terminal,
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caso ocorra alguma eventualidade. Estas situações costumam acontecer com certa frequência
gerando um caos operacional nas distribuidoras, de modo que ocorre muitos atrasos de
entrega produtos, aumento de filas de caminhões, retardamento dos procedimentos de
carregamento de veículos e remanejamento da programação diária. Contudo, ao ocorrer estas
eventualidades a maior preocupação está concentrada nos clientes da modalidade CIF em
função da necessidade de cumprimento de prazos. Já para os FOB a janela de entrega tende a
ser mais flexível. Em E11 podemos verificar o relato acerca desta situação:
Aí é complicado, quando tem (//) a gente trabalha, assim, numa corda tão
esticada que quando a gente tem um problema operacional por causa de (//)
às vezes, sei lá, deu uma queda de energia aí e ninguém carregou, isso
acontece muito aqui, entendeu? Então isso gera um transtorno, que eu passo
três dias sofrendo as consequências disso daí. Mas como hoje a gente carrega
em dois terminais, por exemplo, então se eu tenho um problema aqui na BR,
aí eu vou desviar todo o meu carregamento para a Pandenor, Então é assim,
eu consigo atender, eu sei que vai gerar atraso porque eu sei da capacidade
operacional de cada um, então se eu sobrecarrego um terminal só, eu sei que
esse tempo de carregamento vai aumentar e eu vou gerar atrasos, entendeu?
Mas aí a gente sempre tenta flexibilizar junto com a programação. Não é, a
gente (//) os carros, por exemplo, a minha (//) os meus carros, a gente precisa
dar prioridade, porque eles têm uma programação para atender, eles têm uma
carga horária para cumprir, eles têm uma entrega no horário correto para
cumprir, então a gente sempre tenta pegar esses carros que é da minha
transportadora e tentar dar uma prioridade para eles, entendeu? Porque o
FOB, querendo ou não, ele não tem muito essa cobrança, não é, do cliente
receber no horário, ele é mais flexível, vai e volta a hora que quer, do jeito
que quer, então a gente tenta pegar e minimizar os impactos desse jeito,
entendeu? Porque não tem muito o que a gente fazer também, se der um
problema, a gente desvia para outro terminal e tenta priorizar os casos mais
urgentes e o resto vai ter que ir carregando de acordo como as coisas forem
se resolvendo. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Em relação a boa relação operacional com o terminal de combustíveis, os sujeitos
comentaram que não é ideal ter uma relação engessada com o terminal. Muitos dos problemas
operacionais que atrasam o fluxo de trabalho e execução das rotinas de distribuição das bases
são decorrentes dos terminais de combustíveis, como por exemplo problemas com bombeios,
manutenção de tanques, quedas de energias, etc. Contudo, os terminais acabam também sendo
muito flexíveis com as operações das bases operacionais concedendo alguns benefícios que
transcendem os contratos firmados para que suas operações não sejam tão afetadas. Em E4
temos:
É, exatamente, e falando atualmente, a gente tem a flexibilidade com o
terminal, então, por exemplo, a gente sabe que às vezes ocorrem alguns
problemas aqui no terminal, que vai ter parar o carregamento, eu não vou
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chegar aqui e passar um e-mail para o gerente do terminal: "Tem que iniciar
o carregamento”, não: "Espera aí, tem que avaliar, qual é o problema que
está acontecendo?”, - “Não, está tendo bombeio”, então se está tendo um
bombeio, vai ter que precisar... porque amanhã pode ser eu que esteja tendo
um bombeio de um produto, e seja beneficiado, então eu não vou poder
cobrar o terminal por um fator que amanhã eu posso estar precisando. Então
observo a questão da flexibilidade nessa questão, também, da operação,
então você tem que entender o lado do terminal e o terminal entende o meu
lado, dessa forma, pronto, você consegue, até mesmo (//) diversas vezes, já
aconteceu – como eu estava te falando – a questão do meu espaço, o meu
espaço é sempre 115 metros de anidro, mas eu estava com um carro aqui,
com 200 metros, eu vou ultrapassar o meu espaço. Então eu chego ali para o
pessoal e digo: "Não, vou fazer o seguinte, eu tenho a minha movimentação
de hoje e eu te garanto que em dois dias, eu volto para o meu espaço normal,
aí o pessoal pode descarregar os carros”, então tem que haver essa
flexibilidade. Se não acontecer. Entrevistado 4 (PETROX)

Em relação a unidade de significado Perspicácia do setor foram revelados alguns
elementos voltados a não natureza fiscal das operações de empréstimos, as operações de
empréstimos entre distribuidoras com regimes distintos, o controle por meio de notas de
armazenagem, a flexibilização no mercado de combustíveis e bloqueios de pedidos.
Os procedimentos de empréstimos de combustíveis, como mencionado neste capítulo,
é um modo de flexibilização e controle temporário do nível de estoque. Logo, costuma ser
praticado pelas distribuidoras de combustíveis principalmente por estas operações não serem
de natureza fiscal. Isto posto o que as distribuidoras precisam estar atentas é com a projeção
de vendas diárias e semanal, bem como com o recebimento de produtos. Nesse sentido,
quando se negocia estes procedimentos de empréstimos de produtos é necessário que ambas
distribuidoras estejam atentas aos regimes que estão submetidos. No caso de distribuidoras na
modalidade ETD, quando emprestam produtos a distribuidoras na modalidade ETM, devido a
receberem uma cota diária, bem como as na modalidade ETM que precisam ter espaço
suficiente de estoque ao receberem produtos em navios fechados. Em ambos os casos
costuma-se ter certa flexibilidade no que tange ao preço de comercialização na realização
algumas promoções visando lidar com este tipo de cenário que frequentemente se apresenta.
Vale ressaltar que o controle destas operações é realizado entre as distribuidoras, porém a
cada procedimento realizado se faz necessário comunicar por meio de notas de armazenagem
ao terminal de combustíveis visando controle interno. Por estas razões a flexibilização das
rotinas operacionais das distribuidoras nesse segmento é uma capacidade que as empresas que
operam no Complexo Industrial Portuário de Suape precisam lidar constantemente em função
das eventualidades que se apresentam. Podemos visualizar o relato de E3 acerca do que foi
exposto no presente parágrafo:
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e tem a venda propriamente dita. Se você faz empréstimo, você vai ter que
pagar. Empréstimo é uma natureza de operação que não existe, colocada
outras saídas, não existe empréstimo de natureza fiscal de combustível, então
coloca outra saída. O que existe é você vender, fulano está com estoque
baixo, ele trabalha num regime de ETD e o trabalho de ETM tem que correr
porque eu tenho que comprar, está chegando navio e eu não vou ter espaço.
Se não tiver espaço, eu vou ter que pagar uma multa altíssima, porque esse
navio vai ter que descarregar, e vai ser para mim. Então o que a gente faz, ou
usa empréstimos, ou as vendas e depois uma futura devolução quando aquele
produto for bombeado, bombeado para dentro do seu terminal. O terminal,
pelos espaços contratual, ele vai respeitar, você só tem X de espaço, você
passou (//) eu passei, como eu tenho um bom relacionamento com a empresa
fulano de tal: "Me empresta o seu espaço aí até dois dias? Eu tenho um
espaço dividido em X, só está usando 10% dele”, - “Empresta aí...”- “Não,
fica aí, durante cinco dias”, então eu consigo colocar. Então tem aquela
flexibilidade nesse comércio, não é, que é um comércio muito complexo,
como você está vendo, e, mas tem esse jeitinho, a turma fala que é jeito
brasileiro, não é, mas tem esse jeitinho, é um jeitinho que é acordado entre as
partes e é regulado? É, não tem nada de errado, é tudo permitido, entendeu,
porque é permitido através de situações fiscais. A gente vai armazenar em
determinado local, a gente vai ter que ter que ter uma nota fiscal para aquilo
ali, ele recebeu, vai ter que ter uma nota de armazenagem para o terminal
autorizar tirar do dele, botar no meu, e aquilo vai. Então é complexa essa
situação de ETM, compra, venda, eu tenho que vender, eu tenho que fazer
uma promoção urgente agora para eu poder receber aquele produto porque a
minha multa vai ser muito maior do que a venda em circunstância de eu ter
deixado esse produto parado, então vamos lá, vamos baixar R$ 0,02 no
produto? Então se faz isso para poder receber, está entendendo. Então as
empresas, hoje, fazem isso. Entrevistado 3 (SETTA)

Em relação aos bloqueios de pedidos, os sujeitos apontaram que os consultores de
vendas externos buscam ofertar diversas vantagens no tocante a flexibilizar prazos de
pagamento e limites de crédito. Contudo, quando os pedidos são direcionados as bases
operacionais e entram no sistema operacional das distribuidoras costumam emergir uma série
de problemas, com destaque para a não realização de pagamento efetuados por clientes que
desejam realizar outras compras. Vale ressaltar que os clientes não bandeirados podem
comprar com qualquer distribuidora e, por essa razão, alguns tipos de clientes dessa
modalidade buscam realizar suas respectivas compras com praticamente todas as
distribuidoras que operam em Suape. Isso ocorre em razão das possibilidades de compra de
produtos aumentarem em decorrência do limite de crédito que é ofertado por cada
distribuidora e do leque de possibilidades que se abre para estas transações comerciais. Porém
como a dinâmica de compra é intensa e constante, os postos revendedores compram
combustíveis em um intervalo máximo de dois dias e, portanto, lidam com algumas situações
como a renegociação de pagamentos de compras pendentes para poderem renovar seus
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pedidos. Esta situação interfere diretamente no planejamento de entrega fazendo com que o
motorista, ao se deslocar para a base operacional, tenha que esperar um longo período devido
ao pedido estar bloqueado na tela. Além disso, é necessário que a base operacional em
conjunto com os consultores de vendas externos e com o departamento de financeiro
acompanhe em tempo real junto ao cliente para verificar se os pagamentos acerca das
compras passadas foram realizados para que o limite seja retomado e, assim, seja possível
iniciar o novo procedimento de venda de produtos. Em E1 verificamos seu relato
exemplificando este tipo de situação na distribuidora que coordena:
Tem um cliente nosso essa semana ele estava aperreado: "Manda o meu
produto aí”, a consultora fez: "Carrega o carro dele”, aí ele ligou: "Thiago,
eu quero que venha com amostra testemunha, lacrada, no lacre do
carregamento, eu quero que ela venha dentro da bolsa”, é um transportador
que ele não costuma fazer o transporte, não costuma carregar. Aí eu disse:
"Júnior, para ir coletado dentro do envelope, em segurança, tudo bonitinho,
vai precisar da nota fiscal”, - “Êita...”, ele mesmo disse: "Êita, eu só vou
pagar de tarde, o produto”, ele estava com título em atraso, cliente em atraso,
eu não consigo lançar nota, porque eu lanço o pedido e o pedido fica lá
bloqueado, só paga depois que fazer o pagamento, depois que der uma baixa,
é que vai liberar o pedido. Ele disse: "Mas rapaz, eu queria essa bolsa,
porque eu quero ela depois, se por ventura chegar aqui uma fiscalização, eu
tenho”, eu disse: "Júnior, quando estiver assim, o pedido bloqueado, não tem
nem como dar a bolsa, porque a bolsa vai ter que estar toda preenchida, e aí
eu não vou ter as informações da nota fiscal contidas no envelope, e depois
que se coloca a garrafa dentro do envelope, que lacra, imagine como é que
vai ser para escrever numa garrafa dentro e vocês querem escrever nesse
envelope?”, - “Tá bom, eu vou correr aqui nos próximos para mim pagar,
para vir sempre com essa bolsa pronta”, eu disse: "Pronto, faça isso”. Em
relação a crédito tem outra flexibilidade, quando (//) para o cliente você
puder dar 15 dias de crédito, ótimo, tem um lá que está comprando para 10
dias, o limite dele é 10 dias, não deu garantia, certeza só tem uma carta de
fiança, com a carta de fiança, manda para cá, você vai ficar acumulando
aquilo sete dias lá sem garantia nenhuma, vai para cartório, protestou,
tudinho... Ele estava comprando, quando chegou em 80 mil Reais, não tem
garantia. Isso já é muito, você arriscar e pegar, botar 80 mil na mão de uma
pessoa e a pessoa ficar lá, com o produto, 80 mil. Ele começou a comprar, a
financeira fez: "Não, parou... não vai mais, não, não vou liberar mais pedido
para ele, mais, não”, eu disse: "Mas libere, é só esse pedido” – “Não, ele não
tem garantia nenhuma, não, a gente só pode liberar se ele mandar a garantia,
tudinho, do posto, a gente libera até 180 mil Reais”, agora eles mandaram.
Aí o cliente se abusou aí, o cliente pegou, não comprou. Aí quando, aqui no
meu celular (//) ele ficou tão abusado que ele mandou no meu celular a foto
do posto, passou-se uns dias, ele mandou do nada, chegou um Whats App a
foto do posto, a foto do hotel, da pousada dele, os quartos, o que tinha tudo
dentro do posto, ele mandou tudinho. Aí ele fez: "Olha aí mais um novo
empreendimento da minha empresa, mais um novo empreendimento”. Aí eu
peguei e passei para a consultora, eu acho que ele ficou abusado, porque não
liberou. Aí eu liguei para ele: "Mas Sr. Paulo, não tem como o senhor
antecipar um título para o homem liberar?”, - “Rapaz, não tem como
antecipar, não”, o pior é que como o prazo é mais longo, aí o limite é sete,
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mas nunca é antecipado. Aí ele se abusou, aí ele não comprou. Entrevistado
1 (FAN)

Em relação a unidade de significado Facilidade em negociação de prazos de
pagamento, foram evidenciados alguns pontos acerca dos limites de crédito, problemas em
relação a prazo de pagamento, questionamento acerca das rotinas de atendimento a clientes,
falta de orientações sobre os pedidos junto à organização, perda de vendas por falta de
autonomia, engessamento de processo, organograma operacional e cadastramento de fretes.
No tocante ao limite de crédito, os sujeitos apontaram que as distribuidoras necessitam
ter certa flexibilidade quanto a negociação de pagamentos para não correrem o risco de perder
vendas e clientes. Dessa forma, mesmo o cliente não podendo pagar, mas desejando realizar a
transação comercial com aquela respectiva distribuidora, cabe a própria utilizar algumas
medidas, como por exemplo renegociação de dívidas, extensão de prazos de pagamentos,
vendas à vista a um preço mais reduzido, etc. Logo, ser flexível no que diz respeito a estas
rotinas de atendimento tendem a ser mais benéficas para a operação das distribuidoras. Em E3
temos:
Ela tem que ter, porque senão ela perde o cliente. O cliente, ele comprou
dois dias atrás e ficou preso naquilo ali, não pode pagar, mas ele quer
comprar, e agora? O que é que aí fazer? Ou se vende à vista ou se dá uma
credibilidade e vender, mais um prazo aí para ele tentar levantar, agora, eu
acho que tem a questão do limite de crédito, se ele passou daquele limite.
Entrevistado 3 (SETTA)

Em relação aos problemas com prazo de pagamento, algumas bases operacionais
acabam não tendo nenhum tipo de atuação, sendo limitadas aos procedimentos comuns junto
ao terminal de combustíveis. E, portanto, a matriz da empresa que decidirá se a transação
comercial será realizada ou não junto aquele cliente. O Entrevistado E8 da distribuidora
TORRÃO pontua que as rotinas de atendimento quanto a estes procedimentos estão muito
bem definidas, não ocorrendo nenhuma margem para flexibilizações operacionais junto a base
da distribuidora, o sujeito revela: “não, porque, por uma questão de ser mais prudente quanto
a estes procedimentos se houver algum problema com relação a prazo, no lançamento de
pedido, alguma coisa, é lá em Recife. Aqui é só: "Chegou, está disponível, vai embora”.
Ainda nesta direção, os questionamentos acerca das rotinas de atendimento foram
mencionados pelos sujeitos como uma forma de interferência direta nas atividades e
procedimentos que podem ser flexibilizados. Em algumas distribuidoras menores, cada
procedimento que possibilite ser uma correção a rotina ou uma outra via visando facilitar

214

determinado procedimento, deve ser primeiramente comunicado e aguardar por uma
deliberação da matriz. Os sujeitos pontuam que essas deliberações costumam levar certo
tempo e que as decisões nas bases operacionais são de caráter de urgência em função do
cumprimento da programação diária da empresa, bem como de estar alinhado com a
programação diária do terminal de combustíveis. E7 comenta:
Mas eu não vou comentar, até porque vai influenciar, o faturamento da
empresa. E outra coisa, vai me atrapalhar também se ele começar a
questionar também tudo que eu fizer, tudo que a gente fizer, toda
programação, vai me atrapalhar, porque eu vou ficar engessado, vou ficar
sem programar por causa disso. Entrevistado 7 (TERRANA)

A falta de orientações sobre os pedidos junto à organização é outro ponto mencionado
pelos sujeitos que no que se refere a flexibilização de informações para negociação de
pagamentos. Para alguns procedimentos falta clareza e melhor definição das atividades que
compõem determinadas rotinas. Assim sendo, surgem alguns desajustes que não são
solucionados imediatamente pelas matrizes das empresas e comprometem a programação das
bases. E7 novamente pontua:
Por exemplo, sábado eu estava sem SEFAZ, o meu procedimento, mandava
todo mundo carregar e depois a gente via qual era a situação, de a gente ver
como fazia com as notas. Mas não, como eu não sabia qual a situação e o
manual não diz, também e eu peço informação e para você pegar uma
informação de alguém na matriz, um retorno, um feedback é um pouco
complicado. Entrevistado 7 (TERRANA)

Nesse seguimento, uma das resultantes da falta de orientações é o engessamento de
processos e a perda de vendas por falta de autonomia, como menciona o Entrevistado 2 da
distribuidora PETROBAHIA “é um pouco mais engessado porque o prazo máximo que a
gente pode oferecer é cinco dias”. Alguns clientes não bandeirados que se atentam em prazos
de pagamento e barganham preços quando encontram distribuidoras muito engessadas tendem
a procura-las com menos frequência, somente quando ainda não efetuaram os pagamentos
para as demais distribuidoras e não possuem limites de compra. Porém, em condições normais
os não bandeirados evitam distribuidoras que as tomadas de decisões são centralizadas e o
atendimento transcende a unidade operacional em Suape. Nesse sentido, alguns sujeitos
pontuaram que por esta falta de autonomia e flexibilidade para negociar e solucionar alguns
problemas pertinentes que envolvem as rotinas de distribuição perderam vendas para
distribuidoras concorrentes. E7 novamente destaca:
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Aí, pronto, eu não faturei ninguém, porque a gente perdeu venda aqui, muita
gente foi embora, não posso faturar porque fico esperando uma resposta da
empresa, não sabia se vamos mudar para aquela história, e eu não tive essa
resposta de ninguém, aí Ah! Quando a gente teve a resposta, aí, pronto, eu
comecei a faturar, mas muita gente saiu, foi embora por causa disso. Ou seja,
além de me engessar, me impede de ter uma autonomia, fazer alguma ação.
Entrevistado 7 (TERRANA)

Nas grandes distribuidoras, costuma-se ter o organograma operacional. Este
organograma visa conectar todas as etapas e decisões que são deliberadas acerca das rotinas
operacionais de distribuição de combustíveis. Contudo, como estas distribuidoras tem grande
demanda de pedidos, preços competitivos e alto volume de movimentação, uma forma de
organizar estes processos é hierarquizando e engessando algumas etapas para que os
mecanismos de coordenação sejam eficientes. Portanto, a margem de flexibilização tende a
ser menor nestas grandes distribuidoras devido a uma maior estruturação em comparação com
as pequenas e médias, que por sua vez necessitam ser mais flexíveis para garantir mais
vendas. Sujeito E9 exemplifica como a BR Distribuidora estrutura sua hierarquia de decisões:
É o seguinte, existe uma hierarquia, o organograma operacional da Petrobrás
é o seguinte: existe uma gerência de operações, que chama Gerência de
Operações, que fica na Sede da Companhia, no Rio de Janeiro, abaixo dela
tem quatro gerências regionais, não é, a nossa é a do Nordeste, que fica
sediado em Salvador. Então toda nossa demanda passa pelo regional, por
Salvador, não vai direto para a sede, salvo algumas exceções, que você trata
direto com a sede, mas o trâmite normal é tratar com regional, que é a de
Salvador e o regional levar a demanda para a Sede da Companhia.
Entrevistado 9 (BR)

Ainda sobre a tendência de menos flexibilização por parte das grandes distribuidoras,
visualiza-se na questão dos procedimentos de cadastramento de fretes, que as deliberações
sobre o que se negocia diretamente nas bases operacionais são direcionadas a matriz. Isto
posto, mesmo que os coordenadores das bases operacionais das três grandes distribuidoras
que operam no TEAPE negociem flexibilizações de preços, prazos de pagamento, fretes e
roteirizações, se faz necessário justificativas junto as matrizes e aguardo de deliberações por
parte da diretoria de operações destas empresas. E10 ilustra:
Não, a gente não tem autonomia para cadastrar frete aqui, a gente pode
negociar um frete local e eu posso levar isso para a matriz e falar: "Olha,
negociamos um frete por tanto”, se a matriz entender que o frete está dentro,
ela vai aprovar e vai cadastrar, caso contrário ela não aprova. Entrevistado
10 (IPIRANGA)
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Sobre a unidade de significado Destreza em lidar com situações não planejadas,
emergiram alguns elementos voltados aos conhecimentos da área, flexibilizações na
programação das operações, pedidos não programados, flexibilidade da equipe de trabalho
junto aos clientes, melhores alternativas em lidar com problemas operacionais e flexibilização
em negociar com os clientes para garantir vendas.
Acerca dos conhecimentos de área, foi apontando pelos sujeitos das grandes
distribuidoras que o contato do cliente com a base operacional é mínimo. O entrevistado E10
da distribuidora IPIRANGA ressalta que “nem o conhecimento da área, da causa, ele liga
para o assessor. Quando ele liga para cá, às vezes ele liga querendo saber alguma coisa de
preço, não temos essa informação a gente liga para o assessor”. Isso atenua que as bases
operacionais das grandes distribuidoras cada vez mais buscam ser flexíveis no que diz
respeito as rotinas que envolvem as operações nos terminais de combustíveis, não se
envolvendo com questões mais abrangentes como negociação de preços de produtos e prazos.
Nesse sentido, as flexibilizações podem ser visualizadas na programação das
operações. As grandes distribuidoras têm autonomia em alterar as operações das rotinas de
carregamento e entrega de produtos em decorrência de eventualidades detectadas que venham
a acontecer durante a execução destes procedimentos. É muito comum que ao ser realizado
um pedido pelos assessores comerciais, e quando este entra na pauta de programação, a
depender da hora e em razão da alta demanda de pedidos pode ocorrer deste pedido entrar
apenas na abertura da janela de programação do próximo dia útil. Contudo, necessidade do
cliente em ter o produto com certa urgência faz com que as bases operacionais das grandes
distribuidoras consigam intervir na programação, de modo a antecipar os procedimentos de
carregamento, descarregamento e entrega. E10 exemplifica:

O pedido aí liga para a Ipiranga e fala assim: "O meu pedido está aí para ser
atendido”, aí a gente vai olhar, vai verificar, às vezes já foi faturada, foi
carregada, já está em transito, às vezes o pedido já está disponível para ser
atendido, aí vai entrar na questão da logística, às vezes ele foi programado,
às vezes não foi programado, às vezes o cliente tem uma necessidade,
porque assim, ele precisa se programar também, para receber o produto dele,
só que às vezes ele tem uma venda acima do esperado e ele precisa receber o
produto hoje, e ele não estava programado para receber o produto hoje,
quando isso ocorre, ele registra um pedido no sistema, só que os pedidos não
caem para ser atendido hoje, o pedido é transferido automaticamente para o
dia seguinte, e cabe à gente aqui, poder atendê-lo, a gente achar uma brecha
na operação, falar: "Não, eu consigo atender o seu pedido hoje”, então nós
antecipamos esse carregamento, então... Entrevistado 10 (IPIRANGA)
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Por fim, os pedidos não programados demandam uma capacidade operacional das
distribuidoras para não deixar o cliente sem combustível, bem como de mudar as rotinas de
roteirização, carregamento e descarregamento sem alterar significativamente o plano
operacional do dia. Assim, Entrevistado E10 da distribuidora IPIRANGA pontua que “é,
porque é um pedido não programado e se a gente tiver condição de atender, nós vamos
atender”. Normalmente, por possuírem combustíveis armazenados em outros terminais e
terem uma série de transportadoras parceiras, as grandes distribuidoras conseguem atender
aos pedidos não programados.
Outro ponto importante mencionado por alguns sujeitos é com relação a flexibilidade
da equipe de trabalho junto aos clientes. Ainda para o Entrevistado 10 da distribuidora
IPIRANGA “eu acho que um grande diferencial da Ipiranga, sem dúvida, eu acho que é o
material humano, sabe, eu acho que essa flexibilidade que a empresa tem, esse corpo a corpo
que a Ipiranga faz com o cliente, sinceramente não vejo isso em outra grande empresa. Isso
reflete também que a flexibilização das rotinas operacionais passa pelo alinhamento que os
membros das bases operacionais possuem com as rotinas que desenvolvem, do alinhamento
com os procedimentos do terminal de combustíveis e, principalmente, do padrão de qualidade
de atendimento que algumas distribuidoras buscam ofertar aos seus clientes.
Em busca das melhores alternativas em lidar com problemas operacionais, as bases
operacionais das grandes distribuidoras analisam se durante a programação estabelecida não
existem erros. Como boa parte das programações são oriundas das matrizes, em algumas
situações de equívocos de roteirização, ou de uma alguma característica específica de algum
cliente não estão explícitos na programação recebida. E ao tomar conhecimento destas
situações, as bases por terem flexibilidade nas rotinas que envolvem as atividades
operacionais promovem alterações em conjunto com a matriz no sistema da empresa
justificando as razões para tal procedimento. Assim sendo, não adianta prosseguir com o que
já foi definido na programação em razão dos problemas que serão prontamente comunicados
pelos clientes, inclusive, por serem recorrentes no dia a dia destas distribuidoras. E11 elucida:

Então assim, mas eu posso até olhar, eu olho, se eu vejo alguma coisa que é
muito gritante, às vezes o sistema erra, bota lá dois clientes que ficam em
duas pontas completamente diferentes, então se a gente olha isso e vê,
pronto, uma das vezes é o carro, tem cliente que não tem bomba, então tem
que ir num carro que tem bomba, por exemplo. Se a gente sabe disso e olha,
eu não vou liberar o caminhão assim, porque eu sei que vai dar problema,
entendeu? A gente vai lá e fala para eles, mas assim, a alteração na
programação, ela não é muito fácil não, para eles alterarem tem que estar
muito embasado, porque eles confiam muito nesse sistema que ele têm lá,
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então se ele botou desse jeito é porque ele está alimentado correto, então tem
que ser a melhor maneira, entendeu? Não é só (//) a não ser que a gente
justifique muito bem justificado. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

No que tange a flexibilização de negociação com os clientes para garantir vendas, as
pequenas e médias distribuidoras a todo momento lidam com os clientes não bandeirados e
buscam efetuar a transação comercial de modo a ser benéfico para ambos. Vale ressaltar que
os clientes não bandeirados antes de realizarem qualquer transação comercial cotam com
todas as distribuidoras (ou com aquelas que ainda possuem limites de crédito para compra de
combustíveis) a fim de diagnosticar o melhor preço. Uma vez diagnosticado, costumam entrar
em contato com os coordenadores das bases operacionais em função da abertura que alguns
concedem e mencionam o melhor preço cotado visando tentar baixar ainda mais o preço da
distribuidora onde realmente deseja comprar. Nesse sentido, a flexibilização em lidar com
este tipo de situação por parte das pequenas e médias distribuidoras se resume ao fato de
conseguirem cobrir a oferta dos demais concorrentes. A depender de vários fatores já
mencionados como limite de compras, histórico de pagamento, prazos médios de pagamento,
prazos de entrega e, principalmente, da recorrência com que o cliente costuma comprar na
distribuidora, os coordenadores das bases operacionais destas distribuidoras tentam ao
máximo intervir junto aos escritórios centrais para manter o menor preço e efetuar a venda.
Outro ponto evidenciado diz respeito a manutenção dos preços dos postos revendedores
quando os mesmos são de propriedade de acionistas das distribuidoras. Boa parte dos donos
de distribuidoras possuem postos revendedores, contudo, como podem adquirir os
combustíveis nas distribuidoras a preços relativamente mais acessíveis e repassar estes valores
aos preços finais dos combustíveis na revenda aos clientes, os proprietários não utilizam desta
prática para não provocar um desequilíbrio extremo nos preços praticados na revenda e não
serem acusados pelos clientes bandeirados de serem favorecidos em função da participação na
sociedade de determinada distribuidora. Em E4 podemos visualizar o seguinte relato:
Eu acredito que a gente tem flexibilidade, pronto, um exemplo, porque a
gente tem flexibilidade: eu tenho um cliente aqui que compra à vista, para
ele – principalmente é como eu tinha te falado – ele é bandeira branca, então
ele sabe que é custo, então ele compra em qualquer distribuidora, às vezes eu
ligo para ele, porque foi um cliente que eu consegui conquistar, que conheci
ele aqui, então depois disso ele disse: "Tenho interesse em comprar de
vocês”, e eu: “Me envie as documentações”, ele me enviou as
documentações, não é minha área, a área comercial, mas aí, no caso, eu
enviei as documentações para lá, foi feito o cadastro, ele começou ao
comprar com a gente, aqui, com a gente. Então geralmente quanto ele está
comprando de outra distribuidora, ele falou: "Olha, o preço lá está melhor”,
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então eu sempre tento negociar com o pessoal, não é minha área, mas eu
sempre: "Olha, veja o que você pode fazer”, - “Não, vamos fazer o seguinte,
a gente cobre a oferta da outra companhia”, aí pronto, aí no caso, porque se
fosse engessado: "Não, rapaz, é isso aqui, é isso aqui, mesmo”, então para
você ver, o gasolina lá em Sergipe, porque no caso, a gente tem uma
distribuidora, a gente tem uma rede de postos próprios, Petrox, que é do
dono, mesmo, então a gasolina lá nesse posto dele, que é onde é lá a matriz,
ela é R$ 3,49, R$ 3,49, então aí no caso, tem em outros postos que é R$
3,29, esse posto dele é bem movimentado. E alguém questionou para ele,
disse assim: "Mas porque a gasolina aqui é tão cara?”, ele falou: "Pelo
seguinte, veja só, você já pensou que se eu coloco aqui a gasolina mais
barata que os demais, o pessoal vai dizer assim: ’Ele está favorecendo ali
porque é dono de distribuidora’, entendeu, aí eu coloco o preço já acima,
para ninguém falar”. Então não tem esse questionamento de dizer: "Olha, lá
a gasolina é mais barata porque ele é dono de distribuidora, então, querendo
ou não, tem um favorecimento”, não, ele já coloca o custo lá em cima.
Entrevistado 4 (PETROX)

Acerca da unidade de significado Desenvoltura com motoristas e transportadores,
foram encontrados elementos relacionados ao domínio de conhecimento sobre as melhores
rotas por parte dos motoristas, o respeito as necessidades dos clientes, a flexibilização das
rotinas visando que a realização de todos os procedimentos envolvidos seja satisfatória e a
negociação de fretes junto as transportadoras.
O grau de flexibilidade das distribuidoras não deve se resumir exclusivamente aos
clientes revendedores, mas deve contemplar também os seus respectivos parceiros de serviço,
no caso motoristas e transportadoras. No tocante aos motoristas, eles possuem domínio e
conhecimento prático sobre as melhores rotas e estradas que, em muitos casos, não foram
consideradas no planejamento da rotina de roteirização. Portanto, cabe as distribuidoras
buscar uma conciliação junto as necessidades dos clientes e das sugestões ofertadas pelos
motoristas para chegar alterarem o plano de rotas. Outro ponto evidenciado pelos sujeitos é o
fato das distribuidoras estarem propícias a flexibilizar suas rotinas operacionais,
principalmente, ao serem exigidas pelo terminal e pelas transportadoras. No caso dos
terminais por alguma mudança ou eventualidade nos processos de carregamento e das
transportadoras na otimização de rotas combinadas com fretes mais acessíveis para entrega de
produtos. Este último costuma ser negociado diariamente. As pequenas distribuidoras que não
possuem contratos firmados e contratam os serviços avulsos das transportadoras negociam
preços de fretes de modo a contar com base na última quilometragem. Porém, para as
pequenas e médias distribuidoras que possuem contratos firmados com transportadoras,
tendem a levar vantagem perante as demais por possuir um maior poder em flexibilizar as
janelas de entregas visando atender os clientes com maior prioridade (sejam bandeirados ou
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não). Já no cenário das grandes distribuidoras, as transportadoras costumam ser de grande
porte com contratos de médio a longo prazo e implantando uma unidade na base operacional
para que as rotinas de roteirização sejam planejadas, alinhadas e eventualmente corrigidas em
conjunto, como é o caso das distribuidoras IPIRANGA e RAÍZEN com unidades in loco das
transportadoras TROPICAL e LIMA respectivamente. Acerca do que foi exposto, E3 ressalta:

Mais do que o profissional do volante, o motorista, é conhecedor da melhor
rota, não é, da melhor rota. Dizemos o seguinte: se ele vai para determinado
canto, e vai passar primeiro em determinado ponto, mais a gente respeita
muito a necessidade do cliente: "Fulana, cliente fulano de tal, ele está muito
necessitado desse produto, faz primeiro ele, mesmo saindo da tua rota de
costume, faz primeiro ele, depois tu faz (//) tu volta para fazer ciclano e
depois para fazer o terceiro. Tem como?”. Então realmente a gente tem essa
flexibilidade para que as coisas sejam realmente satisfatórias para o
principal, que é o cliente, entendeu. Então não tem problema algum em
questão da gente mudar a questão do trajeto, a gente não vê em prejudicar no
resultado final, muito pelo contrário, se dá resultado, resultado positivo.
Agora, se for acrescer nas quilometragens do motorista, é respeitado isso
também, é negociado com a transportadora: "Olha, a gente vai usar esse
carro, tal, mas o frete, vamos colocar o frete um FOB para aquele último lá.
Tem como?”, - “Não, tranquilo...”. Então é acordado antes, é discutido e é
aceito por ambas as partes para que seja feito dessa forma. O cliente sai
satisfeito e o trabalho é feito normalmente. Entrevistado 3 (SETTA)

5.3.8. Desempenho operacional: prazo de entrega
Na sub-categoria Prazo de Entrega verificou-se a formação de cinco unidades de
significado, são elas:
 US36 – Planejamento de janelas de entregas
 US37 – Componentes envolvidos nas atividades de entrega
 US38 – Modos de utilização de frota própria e frota terceirizada
 US39 – Condições pertinentes ao prazo de entrega

 US40 – Regimes e políticas praticadas nas rotinas de entrega

Em relação a unidade de significado Planejamento de janelas de entregas, foram
considerados alguns pontos acerca do alinhamento das janelas de entregas com os assessores
de vendas externos, da extinção de frotas próprias para evitar desconforto dos clientes, dos
representantes de transportes, da preferência pela terceirização, da facilidade de entregas em
decorrência do tipo de frete, da retirada de produto pelo próprio cliente e dos melhores
horários para realização de entregas.

221

Sobre o alinhamento das janelas de entregas com os assessores de vendas externos, os
sujeitos revelaram que buscam evitar não atender os clientes que realizarem pedido de
produtos. Quando os pedidos são solicitados, os sistemas operacionais das distribuidoras
criam as janelas de entregas, onde mapeiam o tempo e hora da rotina de carregamento do
veículo bem como a hora prevista de entrega dos combustíveis adquiridos. Contudo, para
evitar que os clientes que realizaram pedidos no final das operações de um dia corrente,
algumas distribuidoras se alinham com seus respectivos representantes comerciais de modo a
otimizar as entregas visando o compromisso com os clientes em não os deixar sem produtos
para revenda. Vale ressaltar que nestas entregas que transcendem as janelas de roteirização, as
distribuidoras não costumam ter margens tão altas de lucro. Em E5 verificamos:
Da roteirização. A entrega é outra coisa. “Sim, mas e quando vocês fazem?”
Pôxa, eu tenho um cliente que necessita do produto. “Tudo bem, anotei o seu
pedido, já estou registrando o seu no sistema, por gentileza, vamos aguardar
dentro da nossa Janela de Entrega”, bacana. No final, quando a gente passa a
régua ali ficaram aqueles cinco clientes, eu vou deixar de fazer? Por uma
regrinha ali de três entregas, de raio, não sei o que, nós vamos botar isso no
peso, eu não posso é deixar de atender o cliente. Eu vou negociar o máximo
possível com vendas para reverter a atuação, se não houver como reverter e
houver concordância, nós vamos fazer a entrega embora eu não ganhe nada
ali, embora eu tenha (//) venha até a ter um certo prejuízo ali, naquela
viagem, naquela entrega, mas o meu foco é entregar o produto ao cliente.
Entrevistado 5 (TOTAL)

No que concerne a extinção de frotas próprias para evitar desconforto dos clientes,
algumas distribuidoras pequenas costumavam ter caminhões próprios e agregados que
facilitavam a entrega dos combustíveis aos postos revendedores. Porém, devido a uma série
de reclamações e do desconforto gerado com as prioridades de entrega que costumavam ser
dadas pela base operacional, as distribuidoras pequenas decidiram ter representantes de
transportes. Esses representantes atuam diretamente com as bases operacionais na análise de
fretes e na prospecção de potenciais motoristas com veículos próprios que possam realizar
entregas de produtos. Além disso, existem proprietários de postos revendedores que possuem
seus próprios caminhões e optam sempre por compras na modalidade FOB, de modo a não
terceirizar este tipo de serviço. E8 revela:
Hoje nós não temos é (//) antigamente nós tínhamos caminhões próprios,
próprios não, agregados, que faziam entrega. Aí resolvemos extinguir isso
porque estava dando muito problema e muito desconforto para os clientes. O
que é que ocorre: conseguimos colocar uma pessoa, como se fosse um
representante de transporte, todos os clientes hoje (//) uma boa parte, uma
gama de cliente tem caminhões, que preferem não terceirizar essa parte aí,
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por conta da qualidade do produto e aí ele (//) quando esse cliente liga para
cá ele já liga (//) disse assim: “Não, já tem quem vai buscar”. Já entra em
contato automaticamente como transportador, que é o (//) que nós
apresentamos e que por sua vez faz a linha de frente, e eles entregam.
Entrevistado 8 (TORRÃO)

Assim sendo, a facilidade de entregas em decorrência do tipo de frete costuma ser
rotineira no dia a dia das distribuidoras. Em relação aos clientes que optam em deslocar
veículos próprios para retirar os produtos adquiridos no terminal onde está localizada a base
operacional, o Entrevistado 7 da distribuidora TERRANA revela que “é FOB, porque até
mesmo a gente não tem como (//) quanto mais bandeira branca, mais facilidade a gente tem
de ter FOB e também CIF. Mas aí como não tem (...)”. Isto posto, ainda no tocante a retirada
de produto pelo próprio cliente, E6 também pontua:
Vê só, no caso aqui a gente recebe os pedidos dos vendedores e chegam (//)
a gente não tem carro próprio, carro, no caso, FOB, pessoal que é de frete ou
então dos donos dos postos que fazem a retirada da gente aqui, porque a
gente não tem nenhum, como diz, pessoal bandeirado, a gente não tem
nenhum posto que é bandeirado, tudo só bandeira branca. Então eles vêm,
fazem o pedido e depois a gente fatura e eles fazem a retirada do produto.
Entrevistado 6 (WD)

Um dos pontos que podem interferir no planejamento de roteirização é o melhor
horário para realização de entregas, os sujeitos apontaram que ao efetuarem as transações
comerciais buscam identificar qual a melhor faixa de entrega para o cliente. Contudo, algumas
distribuidoras não costumam adotar esta prática e comentem erros de entrega de produto,
como por exemplo, em diversos casos que os clientes estão encerrando o movimento
comercial do posto ou não comunicam as distribuidoras que possuem horários específicos de
recebimento de combustíveis para não atrapalhar o fluxo de clientes. Isto posto, em alguns
casos, as distribuidoras têm prejuízos por não identificar os melhores horários e são
penalizadas com entregas deixadas para o próximo dia útil e até mesmo com seus respectivos
veículos pernoitando no posto do cliente. Acerca desta situação E7 reforça:
Eu até pouco tempo, tentei implantar um (//) implantar, não, passei uma ideia
lá para o pessoal para botar nas (//) na hora de cadastro, o melhor horário
para entrega, então não foi recebido. Na hora de até fazer uma rota, o cara
não, quando for fazer a rota, a programação, a roteirização, eu não
programar um cara que não recebe de noite naquela rota: "Ah, a gente só não
recebe de noite”, eu tenho um cliente, se bem que aqui a gente sabe, por
exemplo, mas o cliente é novo, tal, e aí, como que sabe o horário dele?
Nunca entrei em contato com ele, e aí vai para o vendedor: "Não, pode ir que
chega”, aí quando chega lá, “Pode ir que recebe”, não é, chega lá: "Não, só
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recebo até cinco horas”, aí fica sabendo assim, não é. Entrevistado 7
(TERRANA)

Sobre a unidade de significado Componentes envolvidos nas atividades de entrega,
foram obtidos alguns elementos relacionados ao seguro de cargas, a participação de clientes e
transportadores nas rotinas de distribuição de combustíveis, a mensuração do tempo de
carregamento, ao mapeamento das regiões, a programação de entregas em função do tipo de
frete, maior agilidade no carregamento, o sistema de programação de carregamento dos
terminais de combustíveis, a montagem de uma estrutura para ser mais efetiva e a política de
veículos com compartimentos iguais.
Quanto ao seguro de cargas, os sujeitos das pequenas distribuidoras revelaram que não
é muito comum os clientes revendedores adquirirem seguro, principalmente quando as vendas
realizadas se configuram na modalidade FOB e as entregas são direcionadas a capital Recife e
região metropolitana. Para o Entrevistado 6 da distribuidora WD “a gente estava fazendo isso,
não é, as cargas seguradas, mas não deu certo (//) eu acho que porque devido à cota ser
baixa, todos os clientes não querem, eu sei que se pagava alguma coisa a mais, aí a empresa
deixou de fazer esse serviço”. Este tipo de situação faz com que as pequenas distribuidoras
não ofertem este plus na rotina de entrega de produtos, o que também acaba sendo prejudicial
quando clientes somente adquirem produtos mediante seguros em suas respectivas cargas.
Ainda no cenário das pequenas distribuidoras, a participação de clientes e
transportadores nas rotinas de distribuição de combustíveis são concebidas mediante a
disposição do comprador em retirar o produto ou da indicação das distribuidoras a
transportadoras que costumam prestar serviços avulsos e, portanto, cabe ao cliente negociar o
frete e a disponibilidade de atendimento com a transportadora ou com motoristas profissionais
autônomos. Novamente E6 sinaliza:
A gente só faz vender e distribuir, porque o transporte ou é com o dono do
posto, que já tem os seus carros próprios ou então com essas transportadoras
que entram em contato com a gente, que: "Pessoal, tem algum carro?”, a
gente: "Não”, a gente pega e indica: "Olha... entre em contato com esse
pessoal dessa transportadora e vê se ele topa lhe atender”, porque é isso.
Porque geralmente só tem duas aqui que prestam esse serviço, assim, que
têm essa participação com a gente, mas é tranquilo, a gente não tem
problema com eles, não. Entrevistado 6 (WD)

Sobre a mensuração do tempo de carregamento, o mapeamento das regiões e a
programação de entregas em função do tipo de frete foram evidenciados que as médias e
grandes distribuidoras em conformidade com os terminais que estão alocadas buscam
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melhorar constantemente o tempo de carregamento dos veículos, seja durante a etapa em si
desta rotina com a implementação de novas tecnologias que reduzam o tempo e sejam mais
eficientes ou na redução de burocracias na relação entre bases operacionais e clientes que
retardem o carregamento do veículo. Além disso, as distribuidoras e/ou as transportadoras
contratadas planejam as entregas se atentando na localização que os clientes se encontram
para estudarem as melhores alternativas de rotas. Contudo, a programação de carregamentos e
entregas podem sofrer alterações em decorrência do tipo de frete que é negociado com o
cliente, como é o caso dos que optam pelo frete FOB e retiram os produtos na base
operacional. Dessa forma, após todo o procedimento de carregamento a distribuidora não
mais consegue monitorar o veículo e acompanhar o processo subsequente. Porém, é comum
que ocorram alguns problemas operacionais seja no pagamento de faturas em atraso ou até no
descarregamento de produtos no posto revendedor o que incide sobre o plano diário de
entregas e ordem de carregamento. Ademais, quando os clientes optam pelo frete CIF é feita
uma programação específica e diferente dos FOBs, o que permite maior controle dos veículos
e facilidade de entregar os produtos visando o cumprimento dos prazos acordados com os
clientes. Sobre o que fora mencionado neste parágrafo, E11 ressalta:
a gente tem uma transportadora contratada, que ela entrega, o frete é CIF,
não é? E tem os FOBs que o frete, o cliente é que manda o caminhão. Então
assim, o FOB, a gente não consegue rastrear, a gente só consegue assim,
mensurar o tempo de carregamento, ele chega, a gente emite Nota Fiscal e
ele vai carregar depois ele sai e ele nem passa mais aqui. No CIF não, o CIF
tem uma programação, que essa programação é feita lá em Piracicaba, não é
feita pela base, então eles tem lá um sistema que eles fizeram (//) fazem o
mapeamento da região toda, então ele pega um cliente, mapeia onde é que o
cliente está e ele tenta juntar os clientes próximos, entendeu? Ele não
consegue, assim, não daria para a gente entregar um cliente em Iguarassu e
outro em sei lá, Ipojuca. Porque a rota não bate. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Sobre a agilidade no carregamento, o Entrevistado 2 da distribuidora PETROBAHIA
aponta que “a gente cobra muito, para que seja o carregamento mais rápido possível para o
cliente, porque o carro fica esperando, não pode. Eu acredito também que o terminal já
esteja estudando uma forma de eliminar”. Isso reflete que existem momentos nas rotinas
operacionais de distribuição de combustíveis onde o terminal de armazenagem acaba
retardando as rotinas de carregamento. Pode-se exemplificar em algumas situações, como é o
caso de quando concomitantemente aos carregamentos os terminais estão recebendo produtos
via navio, quando ocorre alguma falha em algum maquinário específico e quando ocorrem
erros no carregamento ou até mesmo o não atestado de qualidade do produto feito pelo órgão
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regulador no posto do cliente revendedor demandando que o produto seja direcionado
novamente ao terminal e se refaça a rotina de carregamento.
Com a finalidade de minimizar os problemas nas rotinas operacionais de carregamento
de veículos, os terminais de combustíveis implantaram sistemas de programação de
carregamento. Essa medida permitiu uma maior sincronização entre as programações das
bases operacionais com a programação do terminal de combustíveis. Um dos exemplos é o
sistema Canal Cliente utilizado pelo Terminal TEMAPE disponibilizando para as
distribuidoras, no caso um login onde se acessa e se obtém a programação com o programa de
carregamento e o programa de descarregamento diário. Os sujeitos das distribuidoras que
utilizam este sistema apontaram que no programa de carregamento é possível ter acesso a
placa do caminhão, toda a documentação do veículo, a regulamentação e se por acaso algum
documento estiver vencido, o próprio sistema do Canal Cliente do terminal já informa e
prontamente o veículo é travado, não sendo possível programar o carro. No caso de não haver
nenhum tipo de problema com o veículo, a base operacional consegue programar o carro para
carregar tendo uma previsão sobre a hora de entrada, ao tempo que o veículo levará para ser
carregado e ao horário de saída do veículo permitindo que a base operacional consiga ter
maior precisão na programação de entrega de produtos, principalmente dos clientes na
modalidade CIF. E2 também pontua:

Aí eu me coloco no lugar do cliente. A gente precisa se colocar no lugar do
cliente. E a gente vai fazer uma ligação para o transportador e dizer: "Olha, o
cliente já me ligou aqui, você sabe me dizer a gente viu aqui no Canal
Cliente que o carro saiu da base tal hora, porque que ainda não chegou lá?
Você tem como (//) você tem o contato do motorista para que a gente venha
se comunicar e perguntar o porquê é que está ocorrendo esse possível
atraso?” A gente, por ser FOB a gente não deixa (//) a gente veste a roupa do
cliente, a gente veste a camisa do cliente. Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

Outros pontos que foram mencionados pelos sujeitos de pesquisa dizem respeito a
montagem de uma estrutura para ser mais efetiva e a política de veículos com compartimentos
iguais. Sobre o primeiro ponto, mesmo com o avanço dos terminais na implantação de
sistemas que permitam a sincronização das rotinas operacionais de entrega, ainda para alguns
sujeitos das pequenas e médias distribuidoras se faz necessário que as próprias bases
operacionais também estruturem melhor as rotinas de distribuição, de modo a integrar
simultaneamente os pedidos, a montagem das cargas a programação junto ao terminal e os
processos de roteirização. Já o segundo ponto incide diretamente na montagem das cargas,

226

onde um dos sujeitos das onze distribuidoras participantes desta fase da pesquisa ressaltou
que sua empresa adota a política de veículos com compartimentos iguais para estruturar suas
cargas e deliberá-las aos clientes. Isso ocorre devido à dificuldade que a distribuidora tem e
montar cargas para clientes distintos com diferentes capacidades em função das rotas de
entregas. Por exemplo, há veículos que possuem quatro ou cinco compartimentos de tanques
com capacidades de armazenamento distintos (ex: um carro de 18.000 m3 com três tanques de
4.000 m3 e dois tanques de 3.000 m3) e, por isso, a distribuidora em questão encontra sérias
dificuldades em fechar o veículo por completo. Inclusive essa medida faz com que se
minimize os erros nas rotinas de descarregamento, que segundo o sujeito desta distribuidora,
acontecia com frequência por equívocos dos motoristas em decorrência das diferentes
tancagens. Vale ressaltar também que além de possuir dificuldades em fechar o veículo por
completo, quando o fato de ter rotas distintas em função das tancagens também era um fator
que aumentava os custos operacionais da distribuidora com sua própria frota e com as
transportadoras contratadas. Em relação a estes pontos, E3 salienta:

a questão de se montar uma estrutura para ser rápida e para ser eficaz, tanto
na entrega, roteirização e carga, como a gente está conversando agora, a
carga se dá muito meio pela questão de compartimento do veículo. A
empresa onde eu trabalho hoje, ela tem uma política de o carro tem que ser
de tancagem iguais, a gente só recebe hoje carro de 15 mil, diferente de
outras empresas que possuem carros de três, de quatro, de cinco, e então,
essas que tem esses compartimentos mais complexos, a dificuldade é maior
de se fazer uma carga. Logicamente, de se entregar, entendeu, demora mais,
os resultados podem ser negativos, porque seres humanos são passíveis a
erros, entendeu, era para descarregar um tanque de 4, descarregou um tanque
de 3, por ter aquele caminhão-tanque ali com diferentes tancagens. Então a
gente tem uma política diferenciada de só aceitar só aqueles carros que têm
aqueles compartimentos iguais, cinco, cinco e cinco, entendeu. Entrevistado
3 (SETTA)

No que tange a unidade de significado Modos de utilização de frota própria e frota
terceirizada emergiram elementos relacionados ao trade off entre estes dois tipos de frota, a
absorção de pedidos mais distantes com frota própria, aos cuidados que envolvem o motorista
independentemente do tipo de frota a ser utilizada e os impactos que ocorrem na mudança de
um tipo de frota para outra.
Quanto ao trade off existente entre a frota própria e a frota terceirizada juntamente
com a absorção de pedidos mais distantes com frota própria, as distribuidoras que possuem os
dois tipos de frotas buscam adotar estratégias distintas. Em geral na montagem das cargas, os
funcionários das distribuidoras já partem do princípio de que tipo de frota irão aplicar para a
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entrega do pedido. Quando a entrega envolve longas distâncias e os clientes são bandeirados
ou não possuem nenhum tipo de inadimplência durante o processo de compra de produtos, as
distribuidoras utilizam as frotas próprias para absorverem estes pedidos visando o
cumprimento efetivo de prazos acordados durante as negociações de venda. Porém, quando as
distâncias são menores, esta medida evita redução de custo com frete em função da
quilometragem. Além disso, quando existem inadimplências do cliente no ato das negociações
de vendas de produtos dificulta o planejamento de entrega da distribuidora quando o frete é
CIF em razão do carregamento e entrega somente serem realizados quando as dívidas de
compras anteriores forem saldadas até o limite ser restaurado ao cliente e, portanto, as
distribuidoras acabam utilizando frotas terceirizadas ou agregados. Sobre este trade off E3
reforça:
temos a frota própria, veja só, o balanço que fizemos, temos uma frota
própria e temos o terceirizado, como é que a gente trabalha? Os pedidos
mais distantes de um para outro, absorvemos com a nossa frota, porque
somos nossa, é nosso, o pedido é um pouco complexo, quando eu falo
complexo Lucas, eu falo o seguinte: eu tenho aqui Cabo e tenho Caruaru, eu
não posso colocar numa rota de um agregado, entendeu, porque para mim
fica muito mais difícil. Entrevistado 3 (SETTA)

Em relação aos cuidados que envolvem o motorista independentemente do tipo de
frota a ser utilizada, algumas medidas são mencionadas pelos sujeitos de pesquisa no que se
refere a carga horária de trabalho do motorista em decorrência das viagens. Os motoristas,
sejam de frotas próprias ou terceirizadas realizam duas viagens por dia, uma pela manhã e a
outra no período da tarde. Contudo, como as distribuidoras buscam efetuar suas entregas em
prazos menores que 24 horas e visando evitar um desgaste físico e aumento de risco no
trânsito para os motoristas, as distribuidoras acabam limitando para uma única entrega diária
quando a rota é maior. Logo, evitam que as entregas sejam realizadas a noite e permitem que
os motoristas descansem mais. Vale ressaltar ainda que quando o tempo de viagem é
significativo, a distribuidora negocia prazos com os clientes e exige os períodos de descanso
do motorista pagando diárias em pontos estratégicos a fim de uma recuperação adequada do
próprio. E3 ressalta:
a empresa eu acho que é um dos maiores orgulhos dela, é fazer as entregas
no prazo de menos de 24 horas e realmente dá certo, vem dando certo,
porque carregou...Carregou, transportou, carregou, transportou, nós temos,
assim, um respeito como motorista nas questões de risco, que é à noite,
carregou à noite, ele vai descansar, no dia bem cedinho, no outro dia bem
cedinho, ele vai fazer a entrega dele. Então à noite, a empresa, ela não obriga
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e ela não quer que nenhum motorista faça, assim, saia, para entregar. Mas o
prazo é respeitado e massificado com eles para que realmente aconteça
realmente em 24 horas. Logicamente que tem as suas distâncias, tem lugares
que realmente só de viagem dá 12 horas, não é. Tem o descanso normal do
motorista. Aí nesses lugares distantes, a gente analisa e vê o prazo: "Olha,
até 18 horas...”, entendeu. Entrevistado 3 (SETTA)

Sobre os impactos que ocorrem na mudança de um tipo de frota para outra, os sujeitos
das pequenas distribuidoras comentam o fato de que quando a empresa possuía frota própria
era possível ter preços mais competitivos no tocante ao frete em comparação com outras
distribuidoras de mesmo porte que não tinham veículos próprios. Vale ressaltar também que
mesmo que a distribuidora não obtivesse ganhos no frete, ainda assim era interessante possuir
os veículos em função do melhor atendimento e precisão no cumprimento dos prazos nas
rotinas de roteirização de entregas de combustíveis. Contudo, quando algumas distribuidoras
optaram em terceirizar suas frotas firmando contratos com transportadoras e agregados,
percebe-se o surgimento de problemas voltados a compatibilidade de horários e melhor
adequação no planejamento de entrega. Em outras palavras, concomitantemente a negociação
da venda de combustíveis, os funcionários das bases operacionais precisam consultar a
disponibilidade de carros das transportadoras e de agregados. Além disso, se faz necessário
negociar fretes mais acessíveis, o que dependendo da situação e da urgência da entrega pode
sair a um alto custo para a distribuidora contratante. No tocante a estes impactos sobre os
tipos de frota, E1 reforça:
Aí fica aquela briga, quando a gente tinha o carro, o nosso frete era mais
abaixo no que é no mercado. Eu tenho carro próprio, não importa se eu vou
ganhar com o frete, se eu não vou ganhar com o frete, se eu tenho carro
próprio, o carro é meu, está ali à minha disposição, eu estou vendendo o
produto, o carro é só para fazer o transporte, era assim. Não (//) a gente não
se importava com o frete, o caminhão ficava lá parado, dois três, dias, às
vezes: "O caminhão, deixa ele lá parado, o importante é a gente ter um
caminhão para entregar na hora que o cliente pedir”. Mas agora já é ao
contrário, o cliente pede, eu tenho que ficar, eu ligo para um, eu ligo para
outro: "Tem carro para me atender?” -“Não, não tenho, não”, - “Tem carro
para me atender?”, - “Não tenho, não, estou sem carro”, quando tem, o cara
bota o frete lá em cima: "Agora tem, agora o frete é X”. Entrevistado 1
(FAN)

No que se refere a unidade de significado Condições pertinentes ao prazo de
entrega, verificou-se a presença de elementos voltados relação entre preço e prazo, ao contato
iminente com os transportadores, a preferência das pequenas distribuidoras por fretes FOB, a
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meta de entregar no mesmo dia, a atenção com a temperatura em razão do combustível ter
caraterísticas de um produto perecível. Além disso, ressalta-se o alinhamento da programação,
a dependência da roteirização e a falta de previsão de vendas em decorrência das condições de
entrega.
Acerca da relação entre preço e prazo, o Entrevistado 8 da distribuidora TORRÃO
afirma que “Para que a gente consiga trazer esse cliente para dentro da empresa é prazo e
preço, ninguém trabalha no mercado de combustível sem mapear essas duas variáveis”. Essa
afirmação salienta a preocupação das pequenas distribuidoras em buscar preços competitivos
e alternativas que possibilitem entregar os produtos em prazos mínimos.
Em contrapartida, a principal dificuldade é estabelecer contatos iminentes com os
transportadores e agregados visando obter contratos e preços adequados para realização das
rotinas de roteirização. O Entrevistado 8 novamente pontua o fato de que “tenho hoje somente
na questão de retira, eu também tenho um contato com transportador daqui que eu consigo,
enquanto o mercado está de cinco aí, eu faço a quatro (//) é aquela questão de amizade, eu
ainda consigo preços melhores”. Dessa forma, uma das estratégias adotadas por algumas
pequenas distribuidoras é dar preferência por fretes FOB em decorrência do alto custo
presente na formulação das rotas, que em muitos casos corre-se o risco de não utilizar toda a
capacidade do veículo e não se conseguir clientes dentro do raio de utilização da contratação
do agregado. Logo, o custo desta operação será maior que a margem de venda. Portanto,
somente em casos isolados que algumas distribuidoras de pequeno porte recorrem a
contratação de agregados ou transportadoras, onde se elabora contratos pontuais para aquela
determinada entrega.

A principal meta das distribuidoras de combustíveis é entregar os respectivos produtos
no mesmo dia, independentemente do tipo de frota que esteja adotando. Todavia, o fato de
entregar os produtos no mesmo dia não se restringe somente ao cumprimento dos prazos, mas
em função da atenção com a temperatura em razão do combustível ter caraterísticas de um
produto perecível. Em outras a palavras quando o veículo é carregado e o produto não é
entregue no mesmo dia, pode ocorrer de um dia para o outro, alterações sensíveis na
temperatura ambiente, o que pode que incidir na temperatura dos combustíveis dentro dos
veículos alterando seus respectivos níveis. Em E7 se visualiza:

230

Que o foco principal da empresa é entregar no mesmo dia, é o cliente estar
satisfeito com o produto e o produto chegar no mesmo dia é importante
porque a gente mexe com um produto que não é (//) não é um produto (//) é
quase um produto perecível, porque ele influencia na temperatura, não é,
quanto menor, a temperatura (//) agora, vamos supor, deve estar uns 29
graus, se amanhã começar a chover, tal, e cair para 27 e o produto está
dentro do carro, ele baixou dois graus de temperatura, vai dar quase, vamos
supor, uns cinco centímetros da seta. O cliente vai querer? Entrevistado 7
(TERRANA)

Para evitar estas perdas, as distribuidoras se empenham em alinhar a programação
tendo como meta realizar todas as entregas no mesmo dia. Mesmo que as rotinas de
carregamento não sofram nenhum tipo de interferência ou atrasos dos terminais de
combustíveis é quase certo as distribuidoras alterarem o planejamento de entregas em razão
dos clientes retardarem a rotina de descarregamento. Em alguns casos não cumprem com o
horário acordado para o recebimento do produto, atrasam o procedimento de descarregamento
de combustíveis e até mesmo pedem alteração de horário de entrega, uma vez que o mesmo já
fora inserido na janela de roteirização das distribuidoras. Nesse sentido E7 reforça:
A gente vai perder. Entendeu. Aí perdeu, aí a gente tem que tentar fazer isso,
tentar entregar tudo no mesmo dia, para poder fazer. Às vezes não dá,
porque um cliente resolveu sair na hora do almoço e só vai chegar duas
horas, aí como a programação é bem certinha para não atrasar, tem que
esperar, ele tem que esperar. Mas aí o cara que ia receber mais ou menos de
quatro, não vai receber de quatro, vai receber de cinco, cinco e meia, e o cara
não vai estar para receber, essas coisas acontecem. Entrevistado 7
(TERRANA)

Quanto a dependência da roteirização, os sujeitos das pequenas distribuidoras
evidenciaram que lidam com dificuldades constantes na montagem de cargas de modo a
conseguir obter um fluxo lógico e de rotas em uma mesma região. Em decorrência dessa
problemática visualiza-se também a falta de previsão de vendas em decorrência das condições
de entrega. O fato da ausência desta previsão pelo menos 24 horas antes da entrega faz com
que as pequenas distribuidoras tenham que descobrir alternativas pontuais de entregas de
produtos, encaminhar carros com tanques vazia gerando aumentando o custo operacional, se
restringir a fretes com custo elevado, postergar entregas e até mesmo desistir do processo de
vendas em função de não conseguir realizar a entrega em determinadas regiões, como por
exemplo região do agreste e do sertão. E7 relata:
Aí dava para eu pagar uma roteirização: “Beleza, esse carro vai para cá, e vai
fechar (//) e eu vou precisar de 10 mil para poder fechar com outros clientes
e na região A, vai, consegue fechar, tal”, isso seria interessante. Mas como
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eu não tenho, fica à mercê de quando eu acordar. Por exemplo, aí não dá,
vamos fazer uma previsão de venda, não existe isso aí, até no Rio, na época
que eu fiquei no Rio, vinha isso, o pessoal, olha, o vendedor dizia: "Olha, eu
vou vender tanto para a região tal”, aí já (//) o pessoal já programava uns
carrinhos, já avisava o motorista: "Chega cedo, tu vai para tal região” e ainda
tinha, ainda era melhor no Rio a questão que o cliente fazia o pedido um dia
antes, por exemplo, quando era sete horas da noite, eu tinha quase 50% da
rota, ou mais, 60% da rota completa, de todos os carros e lá tinha bem mais,
bastante carro. Aí eu me programei, quando o cara chegava de manhã eu já
sabia praticamente para onde cada carro ia. Aqui eu já não tenho essa
facilidade, aqui, o que eu tenho que fazer, tenho que (//) eu acordo de manhã,
tem aquela história, tem um (//) em Goiânia e outro em Gravatá, entendeu,
eu tenho dois pontos estranhos, distantes. Aí, e aí, como que eu faço para
fazer essa entrega? Entrevistado 7 (TERRANA)

Em relação a unidade de significado Regimes e políticas praticadas nas rotinas de
entrega, emergiram elementos acerca do volume de transferência, aumentos de
movimentações nos terminais, faixa horária de recebimento, alto fluxo de pedidos de
diferentes regiões, estratégia de intervalos de tempo, padronização de cargas em função dos
tanques dos caminhões e convencimento com os clientes a mudar os padrões do veículo.
No tocante ao volume de transferência, os sujeitos das grandes distribuidoras (BR,
Raízen e Ipiranga) mencionam que suas respectivas bases localizadas no Terminal de Suape
são consideradas como pontos de suporte para as demais bases da região, bem como para os
clientes de outras cidades e estados mais longínquos. Em outras palavras, o fluxo de
operações oriundos das bases operacionais no Complexo de Suape são maiores que as das
demais bases espalhadas pela região Nordeste e, portanto, quando ocorre falta de produtos ou
determinada base de um dos grandes players não possuem produtos suficientes para atender
seus respectivos clientes, se recorre as bases em operacionais em Suape para transferir e até
mesmo entregar combustíveis para os postos revendedores em outras cidades. Logo, esse
fenômeno faz com que exista um aumento de movimentações nos terminais fazendo com que
as rotinas de carregamento sejam melhor planejadas e o planejamento de entregas efetuado 24
horas antes de iniciar as operações do dia corrente. E10 menciona sobre as movimentações e
transferências de produtos:
A gente está na faixa de (//) porque a gente (//) para mim aqui, eu fecho em
volume, eu tenho um volume de venda e tenho um volume de transferência,
como eu te disse, SUAPE é um polo, assim, de segurança para outras
regiões, Cabedelo, Maceió, Fortaleza, principalmente, a gente dá bastante
assistência, como? Transferindo gasolina, transferindo diesel para esses
locais, então isso aumenta a minha movimentação aqui. Então se a gente
falar só em vendas, eu te falo que a gente está vendendo no mês, na faixa de
44, 45 milhões, se você for dividir isso por 26 dias úteis, a gente não trabalha
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domingo, então a gente está na faixa de 1 milhão e 200, é. 1,5. Entrevistado
10 (IPIRANGA)

Sobre a faixa horária de recebimento, as grandes distribuidoras possuem uma rotina de
entrega melhor planejada em comparação com as pequenas e médias distribuidoras. O
estabelecimento de faixas específicas de horários em função da alta demanda de compra dos
clientes bandeirados e não bandeirados faz com que os pedidos na modalidade CIF sejam
alocados no horário mais conveniente aos clientes. Em suma, como estes grandes playes
possuem frota própria e contratos de exclusividade com grandes transportadoras torna-se
menos dificultoso estabelecer rotas de entregas em função do horário disponível.
Normalmente estas distribuidoras conseguem entregar em todos períodos do dia, inclusive
para clientes que optam por receber seus produtos nas madrugadas. Dessa forma a montagem
das cargas, o carregamento dos caminhões e o estabelecimento das rotas de entrega para
despacho dos produtos aos clientes na modalidade CIF ocorrem gradativamente considerando
sua melhor faixa de recebimento. Em E11 podemos acompanhar o seguinte exemplo:
E outra coisa importante é a faixa horária de recebimento, está vendo? Cada
cliente tem uma faixa horária de recebimento, então os clientes daqui
recebem na madrugada, teoricamente saem na madrugada, sempre que
possível. E os que recebem durante o dia vão saindo durante o dia. E essa
ordem aqui, ela é baseada na faixa horária do cliente. Eu boto primeiro os
clientes que recebem mais cedo e depois os clientes que conseguem receber
até 23h, 24h, tem cliente que recebe, entendeu? Então essa programação
CIF, a gente recebe ela pronta assim e a gente aqui só libera os caminhões
para carregar. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Em referência ao alto fluxo de pedidos de distintas regiões do estado de Pernambuco e
do nordeste, diferentemente das grandes distribuidoras que conseguem planejar a execução da
rotina de roteirização de entrega de modo mais eficaz, as pequenas e médias distribuidoras por
lidarem com estas dificuldades, já mencionadas nos parágrafos anteriores, utilizam como uma
alternativa estabelecer intervalos de tempo entre os pedidos realizados pelos clientes para
poder planejar adequadamente a rotina de roteirização. Em geral, alguns clientes acabam
aceitando esta alternativa em razão de serem bandeirados e por força de contrato terem que
comprar apenas com aquela determinada distribuidora, do preço do produto, das condições de
pagamento e por ter limite de crédito exclusivamente com a distribuidora ao qual está
negociando aquisição de combustíveis. Nesse sentido E3 acentua:
Então qual o papel da base, hoje, do faturamento em si: é receber o pedido
na tela, fazer a roteirização, que é muito complicado, roteirização, a gente
não recebe um pedido daquele mesmo lugar, é um pedido daquele, outro
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daquele outro, um com 150 quilômetros de distância, um 200, então a gente
tem que dar um intervalo de tempo para que chegue mais perto dela outros
pedidos que sejam mais, assim, mais próximos de outro, para que nem
prejudique o transportador e nem prejudique o cliente com a demora do
produto, chegar até o seu estabelecimento. Então a gente preza muito por
esse serviço, de ser eficaz, tanto na roteirização quanto nas entregas.
Entrevistado 3 (SETTA)

Outra medida que algumas pequenas e médias distribuidoras buscam implementar é a
padronização de cargas em função dos tanques dos caminhões. Essa medida não é unanime
entre distribuidoras, mas observou-se que as distribuidoras que não adotam esta estratégia
encontram muita dificuldade em montar cargas e entregar produtos em rotas convergentes.
Logo, alguns caminhões são despachados com tanques vazios em razão da baixa demanda
gerando alto custo de frete junto aos transportadores e agregados. Dessa forma, visando
minimizar esta problemática de montagem de cargas e consequentemente da roteirização,
algumas distribuidoras junto aos seus principais clientes que compram na modalidade FOB
procuraram convencê-los a mudar os padrões dos veículos para que os mesmos possam
comprar exclusivamente com a distribuidora, bem como junto as transportadoras e agregados
com contratos de prestação de serviço. Isto posto, de acordo com os sujeitos entrevistados que
trabalham em pequenas e médias distribuidoras esta padronização é um ponto positivo em
razão do fechamento de cargas e entregas de produtos com mais rapidez. Acerca do que foi
mencionado neste parágrafo, E3 evidencia:
Mas hoje a gente só trabalha com cinco, cinco e cinco, no caso carro só de
15 mil. Tem carro que trabalha com 17 mil, 17.500, que são os trucks, ou
carreta, mas só compartimento de cinco. Carreta de 35, carreta de 30. Então
isso, em relação às outras, é um diferencial muito bom e positivo. A gente
vai conseguir fechar um carro muito mais rápido do que um carro que fosse
17. Exemplo: o cliente quer cinco de gasolina, cinco de diesel, cinco de
álcool, cinco de (//) ele não (//) e cinco de outra gasolina, dez de gasolina,
cinco de álcool, cinco de diesel. Deu 20 mil, só que eu tenho carro só de 17 e
o cliente quer porque quer aquele tanque de cinco, ele não quer quatro, não
quer fechar três. Aí vem a questão de você convencer o cliente a mudar,
onde você vai mexer, não é, naquilo que o cliente também tem se
organizado, tem se estruturado: "Não, eu quero, porque minha tancagem
aquilo, eu estou precisando só disso”, está entendendo, e você trabalha com
aquela tancagem e facilita bastante a questão de carga – como a gente está
conversando – a questão de carga, a questão de rotas, a questão de agilidade
na entrega, entendeu. Então essa política que a empresa trabalha, quer dizer,
é muito boa, para esse tipo de (//) entendeu. Entrevistado 3 (SETTA)
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5.3.9. Capacidade dinâmica: capacidade de aproveitar oportunidades
Na sub-categoria Capacidade de Aproveitar Oportunidades verificou-se a formação
de nove unidades de significado, são elas:
 US41 – Concepção das demandas dos clientes
 US42 – Conhecimento contratual das responsabilidades e precauções da relação
entre distribuidora e revendedores
 US43 – Obrigatoriedade de vendas em decorrência dos fornecedores
 US44 – Diferencial mediante atendimento customizado
 US45 – Particularidades que garantem superioridade em relação aos
concorrentes
 US46 – Táticas para fidelização de clientes
 US47 – Atuação dos consultores externos na captação e manutenção dos clientes
 US48 – Previsão de cenários
 US49 – Mudanças de mecanismos de controle em função da demanda

Acerca da unidade de significado Concepção das demandas dos clientes emergiram
elementos voltados a competividade, ao relacionamento com clientes, a percepção do foco
dos clientes, as expectativas que são geradas, a humanização no relacionamento com os
revendedores, aos aspectos éticos, ao fornecimento dos dados necessários para que as rotinas
de distribuição sejam executadas, as consultorias gratuitas, a facilidade de acesso que os
clientes revendedores possuem com algumas bases operacionais e a busca da fidelização.
Em relação a competividade, os sujeitos apontaram que um dos principais objetivos
para se destacar perante as demais bases de operações é direcionar esforços para melhoria das
rotinas de atendimento aos clientes revendedores. Em geral, o pensamento dos gestores passa
pelo fato do combustível ser um produto commodity e seu preço ser determinado pelo
mercado. Sendo assim, a personalização do atendimento um diferencial na manutenção e
captação de novos clientes, de modo que as etapas das rotinas de atendimento estejam bem
estruturadas desde dos consultores no campo junto aos revendedores até a operação na base.
E, portanto, no cenário das grandes e médias distribuidoras é possível visualizar uma maior
preocupação com a eficiência operacional, o nível de serviço destas etapas visando o
estabelecimento de relacionamentos comerciais posteriores, mas não baseando a estratégia
exclusivamente em preço. Em E5 verifica-se:
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essa questão do diferencial, distribuidor, quando a gente fala aí
distribuidores, mercados, essa competitividade, tudo mais, hoje o nosso foco
tem sido realmente a parte de atendimento, de serviços, porque a gente sabe
que o mercado hoje, o ramo de combustíveis tem sido commodity, então a
distribuidora Total, como o terminal Petrovia, como a Federal, como o SP e
as demais distribuidoras, hoje compram produto da Petrobrás, gasolina e
óleo diesel, demais produtos (//) gasolina, óleo diesel B-100, demais
produtos como etanóis, que é o etanol anidro hidratado das usinas, mas
quando a gente fala de combustíveis, basicamente é um foco entre a gasolina
e o diesel, que vem da Petrobrás, então está todo mundo comprando ali e
abastecendo e depositando no seu fiador que é o terminal e dali fazendo a
mistura e carregando aqueles caminhões e distribuindo, fazendo a
distribuição. Então onde é que está a nossa estratégia, justamente nesse
relacionamento com o cliente em conjunto com o nível de atendimento, esse
serviço. É onde nós enxergamos hoje as fortes oportunidades, não tem sido
estratégia de preço. Entrevistado 5 (TOTAL)

Ainda no intuito de estreitar relações comerciais, vale ressaltar que um dos sujeitos
relatou que em sua respectiva distribuidora ocorreu uma mudança de concepção no que tange
a rotinas de atendimento. A compreensão das expectativas geradas pelos revendedores tanto
na negociação de preços, na roteirização, nas rotinas de descarregamento faz com que esta
distribuidora passe a analisar e melhorar o nível de serviço ofertado no mercado como os
clientes revendedores desejam. E5 novamente pontua:
Veja, a Total hoje, ela tem, não sei se seria lema, mas ela diz: "Gente, nós
precisamos ter o foco do cliente, não é o foco no cliente”, não fica aqui, só
eu estou olhando para ele, mas é um foco do cliente, o que é que o cliente (//)
quais são as expectativas do cliente, eu tenho que atendê-las ou até superálas. Entrevistado 5 (TOTAL)

Um dos fatores pontuados é a humanização no relacionamento com os revendedores.
Foi revelado por este sujeito e observado pelo pesquisador no campo que para se manter o
“foco do cliente”, a etapa de contato com o revendedor deve transcender o que se faz
costumeiramente nas relações comerciais. Em outras palavras, deve-se ter intimidade com os
clientes, principalmente os não bandeirados em razão da alta necessidade e frequência em se
comprar combustíveis. Isso também permite que as relações comerciais se tornem mais
flexíveis entre ambas as partes e que os benefícios na aquisição do combustível e no serviço
contratado fique mais em evidência do que apenas preço e prazo ofertado. Por fim, E5
ressalta:
O nosso atendimento, por incrível que pareça não é um atendimento
personalizado no sentido robótico, nós temos, sim, algumas frases
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personalizadas: "Total, bom dia”, “...boa tarde, Fulano...”, não é, então: "A
Total agradece...”, tudo mais, mas é a abertura e o fechamento, nós temos
uma intimidade muito forte com o cliente. A gente busca levar humanização
nesse relacionamento. Não é, então a gente se torna (//) a gente constrói um
canal íntimo, é o cliente que conta como foi o seu final de semana, é o
cliente que conta como é o perfil do filho, da esposa, é o cliente que diz se
vendeu, se não vendeu bem, como é que ele está, é o cliente que liga e
reclama porque aquela pessoa não está mais no atendimento na área dele.
Entrevistado 5 (TOTAL)

Além da questão do atendimento, outro ponto que foi observado diz respeito aos
aspectos éticos nas rotinas de atendimento. Mesmo que as distribuidoras partilhem das
mesmas estruturas, estejam instaladas (algumas) nos mesmos terminais de armazenagem e
pratiquem operações de empréstimos entre si, os preços praticados junto ao mercado não é de
conhecimento dos escritórios das bases operacionais. Observou-se que quando as equipes
comerciais entram em contato com os clientes, os próprios revendedores não bandeirados com
o intuito de barganhar preço acabam repassando os valores praticados pela concorrência e a
partir dessas informações as distribuidoras acabam aceitando ou não a venda e, por
conseguinte planejando as rotinas subsequentes. Em E8 é possível ver o seguinte comentário:

O próprio cliente, o próprio cliente repassa isso já. Disse olha, bandeira
branca, que não tem vínculo com nenhuma distribuidora. Ele, quando você
liga para ele, obviamente ele (//) tem uns que por questão de ética, não
respondem, outros não dizem “não, mas eu tenho o preço que está dois
centavos menor que, lá na Total”, e assim, através deles que a gente
consegue fazer uma pesquisa de mercado. Mas entre bases a gente não tem
esse conhecimento. Entrevistado 8 (TORRÃO)

Quando as relações comerciais entre revendedores e distribuidoras ocorrem pelo
menos uma vez ou que não se estabeleça com tanta frequência, cabe a distribuidora o
fornecimento dos dados necessários para que as rotinas de distribuição sejam executadas.
Logo, autorizações ambientais, placas de veículos a serem utilizados nas rotinas de
carregamento, CNPJ, inscrições estaduais, cadastro das informações dos clientes
revendedores nos postos fiscais e demais documentos, bem como possíveis atualizações
destes documentos caso seja ocorra mudanças na legislação de alguma rotina específica. E8
pontua:
Nós temos a obrigação de fornecer todos os dados necessários, desde o
carregamento, armazenamento, documentos necessários, certo, que são
exigidos, mudanças na legislação, tudo a gente tem que informar, através de
informativos na nota fiscal vai panfletos, lembretes do que é necessário. Por
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exemplo, aqui os caminhões têm que ter autorização ambiental. Só que o
CPRH não está fazendo mais não essa linha, deixou para o Ibama. O Ibama
por sua vez, ela (//) é uma coisa muito fácil, e você tendo o Cadastro Técnico
Federal do Posto, você já tem acesso ao portal do Ibama. Você tem o
transportador, você pode cadastrar ele como... um transportador da sua
empresa, e isso aí facilita muito, a gente já vem orientando com os clientes a
fazer isso: "Procure porque o CPRH está fornecendo só os protocolos, passa
no...” quando a licença vem sair, quando sai, já está na hora de renovar
novamente. Que o CPRH não está tanto ligado a isso mais não, aí passou
essa bola para o Ibama. Esse é o tipo de (//) quer dizer, as informações
necessárias que a gente tem aqui. Mudança na legislação, regulamentação da
ANP, tudo a gente tira cópia e já vai enviando junto com a nota fiscal para os
clientes. Entrevistado 8 (TORRÃO)

Ainda no tocante ao relacionamento com os clientes revendedores, os sujeitos
pontuaram que as consultorias gratuitas são práticas comuns na interação entre base
operacional e os clientes bandeirados e não bandeirados. No caso dos bandeirados, já se sabe
que por força de contrato as distribuidoras precisam ofertar suporte em todas as práticas no
que diz respeito as operações envolvendo as rotinas de carregamento e descarregamento, bem
como as práticas de gestão que devem ser consideradas para administração do posto
revendedor. Contudo, no cenário dos clientes não bandeirados, as distribuidoras de
combustíveis mesmo não tendo obrigações contratuais com estes tipos de clientes acabam
proporcionando algum tipo de suporte quando são solicitadas pelos revendedores. Foi
possível observar práticas de descarregamento de produtos, organizações de layouts e até
mesmo orientações jurídicas a clientes que não possuíam nenhum vínculo contratual.
Contudo, estas ações acabam sendo deliberadas e intencionais com o intuito de que cada vez
mais os relacionamentos entre clientes não bandeirados e distribuidoras sejam ampliados ao
ponto destas empresas conseguirem incorporar estes clientes ao grupo dos revendedores
bandeirados. E8 elucida:

E nós entendemos que esse ramo, se a gente não der uma espécie de
consultoria gratuita, a gente está ferrado, porque a maioria das empresas
fazem isso aqui. Eles vão, procuram: "Você tem dúvida?”, - “Não, tem que
resolver”, através de (//) a ANP, vai consegue, consulta o jurídico da
empresa, para a empresa orientar o cliente, isso é obrigação da empresa. A
questão de orientação, seja ela qual for, ou qualquer coisa, a empresa faz,
gratuita. Mas quando isso demanda valores, aí quem paga é o cliente.
Entrevistado 8 (TORRÃO)

Esta prática de orientação e suporte aos clientes revendedores resulta na facilidade de
acesso com algumas bases operacionais. Em outras palavras, as etapas que são pertinentes as
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rotinas de atendimento acabam sendo antecipadas tanto pelo consultor comercial quanto pela
base. Por exemplo, foi observado que um cliente ao fazer uma compra já havia comunicado
ao consultor comercial desta distribuidora que seu estoque de diesel costuma se esgotar em
intervalos médios de três dias. Sabendo desta informação, o consultor comercial verificou o
limite disponível de crédito, a previsão de estoque de diesel no terminal de armazenagem e
interviu junto a base de operações para planejar um carregamento de diesel para este mesmo
cliente para três dias futuros e solicitar a necessidade de se contratar um frete agregado para
realização desta entrega. E6 evidencia:
Às vezes, às vezes, a gente tem alguns clientes que eles têm um livre acesso,
já, com a gente, faturista, que eles ligam, perguntam como está o estoque da
gente, se a gente tem produto para atender ele. Aí já, às vezes já são os
próprios vendedores que passam, entendeu assim, porque devido à questão
de preço, porque quem dá os preços é os vendedores, a gente não passa
preço para o cliente. Entrevistado 6 (WD)

Todas estas medidas se resumem em buscar a fidelização dos revendedores não
bandeirados. Contudo, para alguns sujeitos das pequenas distribuidoras mesmo com reduções
de preços, aumento de limites de crédito, ampliação de prazos de pagamento, consultorias
gratuitas, gerenciamento de documentos e facilidade de acesso não é possível minimizar a
concorrência das demais distribuidoras. Isso porque além das médias e grandes distribuidoras
conseguirem ofertar os mesmos benefícios, a frequência de contato com os revendedores não
bandeirados é mais constante em razão das rotinas de atendimento serem mais bem
planejadas. Novamente E6 pontua:
que eu pude, assim, o que às vezes eu percebo, a questão de fidelidade, então
quando o preço está alto, que o cliente deixa de comprar com a gente e vai
comprar na nossa concorrência, eu sinto que os vendedores, eles o que
fazem: baixa um pouco o preço e dá um prazo até maior, para que o cliente
não abandone a gente e corra. Então assim, é em questão de preço, porque
varia muito, entendeste, porque os vendedores, eles têm a forma deles, mas
assim, é complicado. Entrevistado 6 (WD)

No que tange a unidade de significado

Conhecimento contratual

das

responsabilidades e precauções da relação entre distribuidora e revendedores revelaramse alguns pontos sobre o estabelecimento de programações em função das urgências dos
clientes, das garantias exigidas por parte das distribuidoras perante os revendedores, o
controle com o volume de compras do cliente em decorrência das metas estabelecidas, os
custos determinados com os revendedores bandeirados, as possíveis alterações na
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programação de descarregamento dos veículos, a estrutura de televendas, a identificação do
potencial de vendas de clientes.
Em relação as programações em função das urgências dos clientes, cabe as
distribuidoras durante as rotinas de roteirização de entrega programar as saídas e melhores
rotas dos veículos para que o produto possa estar no posto revendedor no horário programado
e acordado com o cliente. Porém, vale ressaltar que não apenas para os pedidos que estão
dentro de uma normalidade (o cliente solicita mais ainda possui estoque), se faz necessário
que as distribuidoras consigam atender seus clientes em pedidos de urgência principalmente
quando estes são revendedores bandeirados. É possível exemplificar que durante o período de
observações ocorreu fato marcante no que tange a um pedido em caráter de urgência de um
cliente revendedor bandeirado, onde no próximo dia útil não haveria expediente na base em
função de um feriado nacional prolongado. Dado esta situação, o cliente estava com estoque
muito baixo de gasolina e precisava de produtos para o dia seguinte bem como para o feriado
que se sucedia. Porém, a base operacional também não possuía estoque suficiente de produtos
para atender ao seu revendedor bandeirado bem como aos demais revendedores não
bandeirados que tinha solicitado produtos. Porém, independentemente do nível de estoque da
distribuidora junto ao terminal, ela tinha por obrigação atender também ao seu revendedor
bandeirado e não o deixar sem produto durante o feriado. Assim sendo, foi realizada uma
operação de empréstimo junto a outra distribuidora para que todos estes pedidos fossem
atendidos e não ocorresse nenhuma quebra de contrato por negligência de fornecimento de
serviço junto ao revendedor. E10 complementa:
Então a gente não tem os caminhões disponíveis todo dia de manhã, então a
gente não (//) uma parte vai ficar vazia durante o dia, então cabe a nós aqui
fazer uma programação de acordo com as urgências, de acordo com os
clientes que a gente já conhece que priorizam a entrega pela parte da manhã,
entendeu, e aí a gente se programa dessa maneira. Entrevistado 10
(IPIRANGA)

Em contrapartida as responsabilidades, as garantias exigidas por parte das
distribuidoras perante os revendedores foram pontuadas pelos sujeitos como uma questão
importante no estabelecimento das relações contratuais. Uma delas é a negociação de preços e
prazos dos clientes em função da melhor forma de pagamento. Neste quesito algumas
possibilidades são propostas aos clientes revendedores que, por sua vez, devem assegurar as
distribuidoras a concordância com estas possibilidades. Pode-se utilizar como exemplo de
composição de preços o fato do revendedor decidir pagar antecipado ou não, bem como o
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prazo negociado. Em qualquer uma das possibilidades que o revendedor preferir, a
necessidade de conhecimento das exigências das distribuidoras sobre limites de crédito,
situação de estoque, certidões negativas, condições dos veículos (frete FOB), e prazos
acordados de pagamento deverá ser cumprida. E10 ressalta:

Exatamente, às vezes o próprio cliente pode optar, porque ele pagando
antecipado não tem juros de produto em cima, a proposição do preço é
diferente e ele pode ir comprando daquela maneira ou até dizer assim: "Não,
eu quero comprar com prazo”, aí vai entrar na questão de garantias que a
companhia vai exigir dele e poder ter crédito. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Outro ponto mencionado pelos sujeitos diz respeito ao controle do volume de compras
do cliente em decorrência das metas estabelecidas. No contexto das médias e grandes
distribuidoras é comum que os gerentes de segmentos de clientes monitorem e controlem
estas garantias, que foram mencionadas no parágrafo anterior. Além disso, o
acompanhamento do volume de estoque dos clientes conveniados se faz necessário em
decorrência das metas mínimas de movimentação que são acordadas em contrato. Da mesma
forma, o acompanhamento é realizado com os revendedores não bandeirados cadastrados
mediante metas mensais de comercialização. Porém, como não existe relações contratuais
entre as distribuidoras e os clientes não bandeirados, para que estes volumes médios de
comercialização de combustíveis permaneçam constantes ou aumentem, os gerentes de cada
segmento de clientes oferecem os serviços de consultoria, suporte operacional e demais
benefícios advindos na compra dos produtos. O sujeito E11 salienta:

Assim, o GT, ele dá mais uma consultoria para o cliente, é aquilo que é
assim, ele é gerente mesmo daquele segmento dos clientes dele, então ele
cuida de tudo, ele se preocupa como volume do cliente porque ele tem que
bater a meta, então se o cliente não está(//) ele tem uma média de volume, se
ele não está atingindo, ele vai lá se preocupar para saber o que é que está
acontecendo, principalmente esses clientes bandeira branca, aí ele tem um
trabalho maior porque o que vai levar ele para carregar, para uma companhia
ou outra é basicamente o preço, entendeu? Se a companhia X está com o
preço menor, ele vai lá e carrega, só que aí a gente tenta oferecer um serviço
para que o cliente compre, mesmo o meu preço sendo mais alto, mas ele
compre para mim, porque eu não vou estar só entregando o produto para ele,
vou estar entregando um produto de qualidade, eu vou oferecer um serviço
de consultoria, principalmente na parte de segurança, que isso é muito
importante em posto. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Especificamente com relação a compra de produtos, os preços praticados com os
revendedores bandeirados são maiores do que com os revendedores não bandeirados. Essa
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diferença na composição de preços se dá em razão do vínculo que já foi estabelecido por
contrato e onde se agrega uma série de outras responsabilidades como seguro de frete,
responsabilidade de entrega de produtos por parte das distribuidoras, suporte operacional e
administrativo na gestão do negócio de revenda, treinamentos, acompanhamento dos gestores
comerciais no controle do nível de estoque dos tanques dos clientes visando programações
semanais de entregas de combustíveis e testes de qualidade no local da revenda como
prevenção aos agentes fiscalizadores. Contudo, mesmo com todas estas obrigações alguns
sujeitos pontuam impasses no que tange a prioridade nas rotinas de roteirização de entregas e
o conflito que pode ocorrer com seus bandeirados. Uma vez que os pedidos com certa
recorrência não sejam entregues aos revendedores bandeirados nas condições negociadas,
bem como todo o pacote de benefícios não venha a ser cumprido com a eficiência desejada é
plenamente possível a quebra de contrato entre as partes e a mudança para outra bandeira.
Logo, o monitoramento nas rotinas de entrega, principalmente quando os fretes são CIF, passa
primeiramente em atender ao revendedor bandeirado conciliando com as rotas dos não
bandeirados. E4 ilustra:
vê só, a gente procura deixar claro dois pontos, não é que a gente vai dar
atenção a um e esquecer do outro, mas geralmente, aqui a gente tem dois
clientes bandeirados, um em Barreiros em um em Recife. A gente sempre
procura fazer de tudo para que esses clientes, já que eles são bandeirados,
querendo ou não, o custo que eles pagam é maior do que o bandeira branca,
pelo vínculo que eles têm, então a gente sempre procura fazer com que esse
cliente fique satisfeito, não é. Até mesmo, teve um probleminha ontem, teve
um que foi para Pedra de Buíque e não foi fazer a entrega em Recife, então
era para ele ter feito primeiro a entrega em Recife, pronto, aí no caso, tanto o
motorista e tanto a transportadora, vai ser chamada atenção por conta disso.
Aí no caso (//) mas, esse fato mesmo, o bandeira branca, deu problema na
gasolina, aí sempre, sempre a gente fica em contato com o cliente para a
gente contornar as situações e fazer com que o cliente fique satisfeito.
Entrevistado 4 (PETROX)

As possíveis alterações na programação de descarregamento dos veículos fazem
também com que os clientes procurem se adaptar as recomendações e orientações fornecidas
pelas distribuidoras. Isso ocorre visando melhorias nestas rotinas por meio de estudos de
posicionamento de veículos na loja do revendedor, tempo de espera, etc. Além disso, para as
distribuidoras (principalmente para as pequenas) não costuma ser vantajoso que seus carros
caminhões ou veículos agregados ultrapassem um dia útil de entrega, especialmente quando
se trata de rotinas de roteirização na capital ou região metropolitana. E2 complementa:
Não, buscando sempre agilidade, o mais rápido para poder descarregar, até
porque um carro parado gera custo. Normalmente, há pouco tempo,
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principalmente, aconteceu foi uma reunião onde houve a mudança da forma
de descarregar o carro. O carro que chegava, estava sempre ficando um ou
dois (//) ficava sempre (//) tinha que reprogramar no dia seguinte, hoje já não
precisa mais disso. Chegou, programou, ele vai ficar na fila, não carregou
hoje, ele é o próximo da vez, da fila de amanhã. Então, constantemente
sempre há uma mudança, para melhoria, justamente para atender a
necessidade do cliente. Entrevistado 2 (PETROBAHIA)

Outro

ponto

mencionado

que

envolve

o

conhecimento

contratual

das

responsabilidades e precauções da relação entre distribuidora e revendedores, consiste na
necessidade de que as distribuidoras construam estruturas de televendas para facilitar o acesso
e estreitar o canal de comunicação com o cliente revendedor. O que se observou no campo é
que distribuidoras que possuem estas estruturas de canais comunicação com o cliente
possuem conseguem ter eficiência em suas rotinas de atendimento e, por conseguinte,
melhorias nas rotinas de carregamento e descarregamento em função de agendamentos
prévios junto a programação do terminal de combustíveis e maior detalhamento das
informações dos clientes juntamente com uma redução no tempo de entregas de produtos em
decorrência de todo este alinhamento. E3 elucida:
Tem base que realmente entra em contato com o cliente, conversa sobre
preço, tem dois, três, quatro, cinco preços para oferecer ao cliente, barganha
um preço melhor, tenta de todas as formas, realmente vender. Só que hoje a
minha empresa, ela, assim, tem uma estrutura, investiu numa estrutura em
televendas, onde se tem pessoas capacitadas para buscar, ligar para o cliente,
ver qual foi o preço que ele conseguiu, tentar um preço melhor para ele. O
diferencial nas entregas, também: "Olha, você encontrou um preço melhor,
mas eu posso entregar em menos de 24 horas o seu produto, você vai estar
comprando dentro de casa, sempre, ali”, então realmente é o diferencial,
você ter um setor acima de você, porque você tem mais tempo para pensar
na questão de roteirização e entrega, entendeu. Entrevistado 3 (SETTA)

Mesmo com todas as responsabilidades e precauções no tocante aos revendedores,
as distribuidoras que visam vender suas marcas (bandeiramento) devem se atentar a
identificação do potencial de vendas de clientes. Os que não possuem tanta capacidade de
vendas são propícios a serem bandeirados pelas distribuidoras visto que podem aumentar seu
volume de vendas em decorrência da marca, bem como receber todo um treinamento de
gestão de negócios de revenda, além dos demais benefícios já mencionados nesta seção. Para
as distribuidoras, torna-se benéfico e rentável principalmente pela venda de tancagem que
deixa de ser esporádico com aquele determinado passando a ser rotineiro e melhor planejado
tanto do ponto de vista das rotinas operacionais quanto do ponto de vista financeiro. E3
novamente ressalta:
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tem um diferencial também, há clientes que não tem um potencial de vendas
muito grande, entendeu, e ele precisa (//) as empresas precisam investir nele,
também, vender tancagem de dois, vender tancagem de três, vender
tancagem de quatro, entendeu, que faz realmente um diferencial. Agora, no
contexto geral, são poucos, está entendendo, são poucos. Entrevistado 3
(SETTA)

Quanto a unidade de significado Obrigatoriedade de vendas em decorrência dos
fornecedores foram identificados alguns elementos acerca do repasse de prazos nas rotinas de
atendimento em função do tempo estabelecido para pagamento junto aos fornecedores, a
dependência dos clientes revendedores para vendas de combustíveis e o reprocessamento de
pedidos.
Em relação ao repasse de prazos nas rotinas de atendimento em função do tempo
estabelecido para pagamento junto aos fornecedores, os sujeitos mencionaram que
dependendo das condições de pagamento do cliente e da urgência do pedido durante as rotinas
de atendimento para negociação de venda do produto, o preço do combustível pode variar.
Estas situações ocorrem em razões das diferentes capacidades financeiras no que se refere ao
pagamento dos produtos. Foi evidenciado nas entrevistas e por meio de observações do
pesquisador que mesmo quando as distribuidoras procuram ofertar um prazo maior para o
cliente revendedor (boa parte deles não bandeirados), ao chegar os dias de pagamentos a
Petrobrás, usinas e demais fornecedores, ainda há clientes que não honraram seus pagamentos
fazendo com que a distribuidora precise alavancar recursos em outras fontes para que seus
limites de crédito junto aos seus fornecedores não sejam reduzidos. Logo, para as
distribuidoras se faz necessário aumentar o preço do combustível em função do prazo e do
histórico financeiro do cliente e ter outras fontes de recursos para cobrir essas contingências,
que costumam ser corriqueiras. Porém devido à alta competividade que existe entre as
distribuidoras, o modo que se cobra cliente deve ser estratégico para que se evite insatisfações
e quebra de relações comerciais definitivas. E3 afirma:
Ah, é competitivo demais. Se você tem uma venda à vista, você tem um
valor menor, se você tem uma venda a prazo, o valor é maior. Se o prazo é
aumentado, o valor é muito maior. Isso aí, o cliente está levando a mesma
quantidade de produto, o preço de cada prazo está aumentando, então não é
aceitável para ele, mesmo ele pagando, assim, a mesma quantidade, com
prazos diferenciados, fulano pegou com prazo de dois dias, foi X, eu estou
pegando com prazo de três dias, um dia a mais, e estou pagando um
pouquinho mais do que ele. Rapaz, a minha quantidade é a mesma que ele,
porque a empresa, já que eu compro há muito tempo com ela, entendeu, mas
porque isso? Porque a gente também está passando prazo, que a gente tem
que pagar o nosso fornecedor, que é a Petrobras, entendeu. Então muitas

244

vezes damos um prazo maior, chega o dia de pagar ao fornecedor e tem
cliente que não pagou ainda, o dinheiro não entrou no caixa, ainda, estamos
retirando de uma reserva que temos, às vezes, para poder quitar aquela
obrigação nossa. Então é complicado, gera insatisfação, gera queda nas
vendas, mas temos que vender. Entrevistado 3 (SETTA)

Mesmo com estes impasses corriqueiros, os sujeitos pontuaram a dependência dos
clientes revendedores para vendas de combustíveis. Se os problemas são voltados a preço,
prazo ou condição de pagamento, os coordenadores e gerentes buscam intervir junto a direção
da distribuidora para que algumas posições quanto a concessão de crédito, reduções de preço
e entrega sejam tomadas para que a venda seja consolidada. Inclusive, algumas observações
revelaram que várias vendas de combustíveis foram realizadas com os clientes possuindo um
péssimo histórico junto a outras distribuidoras. Mas a busca da fidelização e a perspectiva de
bandeirar o revendedor não bandeirado faz com que algumas distribuidoras apostem nesse
tipo de cliente. E1 reforça:
Quando bate em preço, aí se o gerente diz: "O preço é X”, aí a gente até
chegar, naquilo ali, o gerente diz que é aquilo ali, o rapaz já diz que não vai:
"Está complicado, vamos ter que voltar”, aí vai para o gerente, o gerente:
"Não, mas você sabe que ele é assim, mesmo”, eu disse: "Eu sei, mas a gente
não depende do cliente? A gente depende do cliente, a gente tem que ver a
melhor forma de se fazer para atender o cliente, a gente precisa vender”. E
agora tem um monte de cota. Entrevistado 1 (FAN)

Do ponto de vista do cliente revendedor, uma das atividades que precisa ser garantida
e que costuma se exigir das distribuidoras em caso de erros operacionais é o reprocessamento
de pedidos. O reprocessamento ocorre por erros operacionais nos tanques dos veículos, no
caso alguns combustíveis não podem ser misturados no mesmo tanque. Por exemplo, se uma
primeira entrega um dos tanques dos veículos continha diesel, em uma outra entrega neste
mesmo tanque evita-se colocar outro tipo de combustível para que não ocorra contaminação
do produto. Vale ressaltar que a atenção quanto a contaminação de produtos costuma ser entre
o diesel e os demais combustíveis. Dessa forma, quando essas eventualidades ocorrem, se faz
necessário que as distribuidoras junto ao terminal de combustíveis drenem o combustível
alocado erroneamente e coloquem o produto correto. Porém, estas operações de
reprocessamento acabam sendo onerosas para as distribuidoras em razão do alto preço que o
terminal costuma cobrar por esse tipo de operação, uma vez que não é responsabilidade do
terminal gerenciar o combustível na tancagem de cada veículo. Além disso, os custos com o
transportador se elevam em razão de ser planejada uma nova roteirização, bem como o
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desgaste com o cliente que acaba tendo prejuízo financeiro com a ausência de produtos nos
tanques de seu posto revendedor. E1 comenta:
A gasolina misturou com o diesel, coitado, ele perdeu, a gasolina ele perdeu
tudo. E o diesel era mais, o diesel era BS-500, ele era 20 mil. Ele é bem
vermelho, se você vê ele, ele parece suco de morango. Bem vermelho,
quando chegou: "Isso aí vou reprocessar”, os reprocessamentos estão
cobrando altíssimo agora para fazer reprocessamento, não valeu nem pena
ele mandar o produto para reprocessar. O transportador saiu, o cara nunca
mais foi para ele, aquilo ali, foi quando ele precisou de um carro, o cara
nunca mais carregou para ele lá e ele ficou lá com um prejuízo dele, mandou
o produto para reprocessar. No final do reprocessamento, é cobrado da
distribuidora, a distribuidora, por ventura, passa a cobrança para alguém,
entra aqui, deu 16 mil Reais. Não aconteceu de mandar esse produto de
volta, e teve outra, o terminal ainda me chamou: "Quando você mandar
algum produto para ser reprocessado, pergunte realmente ao cliente se
aquela quantidade que ele está informando através da nota fiscal, se
realmente é aquela”. Porque eles sabem, os volumes que eles mandam lá, de
5 mil de gasolina em 3 mil de óleo diesel, não é. Quando a gente começou a
verificar(//) começaram a converter os volumes, drenando, tentando separar
o que era gasolina, o que era diesel, colocando água, para da água tira todo o
álcool anidro, o álcool anidro vê já perdeu, que mistura, o álcool, com a
água, mistura. Aí a água desce, que é mais pesada, fica o diesel em cima,
misturou ali, aí disse que o volume que ele mandou não é aquele. E o cara
ficou lá no prejuízo. Acabou está ruim das pernas. Entrevistado 1 (FAN)

Em relação a unidade de significado Diferencial mediante atendimento
customizado verificou-se a presença de alguns pontos voltados a construção do
relacionamento por meio das rotinas de atendimento, a cadeia de prestação de serviços dos
consultores externos, a estruturação dos departamentos, o suporte ofertado aos clientes, a
capacidade e comprometimento na logística de grandes volumes.
Sobre a construção do relacionamento por meio das rotinas de atendimento os sujeitos
comentaram que procuram monitorar os preços dos concorrentes por meio das informações
dos próprios clientes durante as negociações de vendas, porém algumas distribuidoras
enfatizam rotinas de atendimento intensas com abordagens ativas e passivas por toda cadeia
de distribuição. Vale ressaltar que a cadeia de prestação de serviços dos consultores externos,
para algumas distribuidoras, é considerada como um diferencial competitivo. Em alguns
cenários, existem profissionais que permanecem fixos com contato direto com o cliente
fornecendo atendimento por telefone, e-mail e outros meios de comunicação. Além disso, os
demais consultores de vendas externos que prospectam clientes, visitam e monitoram os
pedidos dos revendedores bandeirados e não bandeirados. O papel dos consultores externos e
toda equipe responsável pelas rotinas de atendimento é fundamental para o fluxo da cadeia e
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com base nas observações constatou-se que quando ocorrem falhas em alguma etapa da
cadeia de serviços, as demais rotinas são impactadas comprometendo a qualidade do serviço.
Em E5 temos:
Pode ser e às vezes você tenta acompanhar o preço que o teu concorrente
está fazendo, ou às vezes eu posso estar oferecendo um preço ali, alguns
centavos a mais. Mas é sábio que nós queremos conquistar aquele cliente
para que ele tenha a garantia dos nossos serviços, porque o nosso serviço vai
desde o atendimento, seja aquele relacionamento através do atendimento
ativo, através do atendimento receptivo, e isso estende-se por toda cadeia,
cadeia de distribuição, cadeia de qualidade, cadeia de prestação de serviços
pela dupla de negócios que nós temos, que é um diferencial, então eu tenho a
dupla de negócios que é o assistente que fica fixo, mais o consultor de
negócio, que está (//) que é móvel, está no campo, então esse conjunto aqui
que está focando no atendimento ao cliente. Então tem toda essa cadeia, se a
gente falha numa dessas cadeias de serviços, a gente vai estar prestando um
serviço ruim, não é. De alguma forma vai refletir isso aí, então a ideia é
realmente fazer com que toda essa cadeia de serviços que está envolvida
nessa operação, todo mundo tenha esse objetivo, sobretudo. Entrevistado 5
(TOTAL)

Visando esta melhoria nas rotinas de atendimento e consequentemente na qualidade do
serviço de distribuição de combustíveis, algumas médias e grandes distribuidoras realizam
frequentemente melhorias na estruturação dos departamentos. Podemos exemplificar com o
caso da distribuidora TOTAL que promove o atendimento aos postos revendedores de acordo
com as principais necessidades no que diz respeito a gestão, a condições de pagamento, a
garantia de qualidade dos produtos, ao manuseio dos maquinários utilizados nos postos, etc. E
que implementou uma mudança que vem ocorreu nas atividades de faturamento e
planejamento de rotas de entrega. Incialmente as atividades de recebimento de pedidos,
negociação de preços e formas de pagamento, verificação da situação dos clientes, estoques,
obtenção de estimativas de disponibilização de produtos, faturação dos produtos em estoque,
emissão de notas fiscais, contratação de transportadoras, serviços bancários, solicitação de
prorrogação de títulos dos revendedores, participações em reuniões, elaboração de
programação semanal de pedidos de clientes, agendamento de cargas, necessidades de
treinamento e capacitações sobre legislações e regulamentações da ANP. Essas atividades
eram realizadas isoladamente em cada base de operação. E para permitir que a base
permanecesse apenas com atividades exclusivamente operacionais, esta distribuidora
promoveu a centralização destas tarefas em um único departamento. Logo, montou uma
equipe específica para realizar estas atividades tendo por objetivo reduzir a burocratização da
base operacional e concentrá-las por meio de um sistema que integrasse concomitantemente o
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escritório central da empresa juntamente com a operação de vendas, carregamento e
elaboração de rotas de entrega. E5 pontua:
a Total deu um passo gigantesco no sentido de estruturar todos os
departamentos de forma que todos estejam preparados para fortes mudanças,
não é, buscando deixar todos robustos, praticamente para avançar nas
regulamentações, nas melhorias, nas inovações e tudo mais. É lógico que
quando a coisa estiver construída eu penso que talvez ela dê uma melhor
redefinida. Entrevistado 5 (TOTAL)

No que concerne ao suporte ofertado aos clientes, alguns sujeitos das pequenas
distribuidoras pontuam que suas respectivas empresas não seguem este padrão. Mesmo com
foco no aumento de eficiência das rotinas de atendimento, o apoio ao revendedor é
comprometido devido à pouca estruturação. Portanto, além das dificuldades em adequação as
regulamentações e mudanças em procedimentos que advém do órgão regulador, o aumento do
fluxo de pedidos e as novas demandas em contramão ao baixo investimento em treinamentos,
contratação de pessoas infraestrutura faz com que ocorra um comprometimento no suporte
operacional aos clientes e com o não cumprimento do que se negociou durante as rotinas de
atendimento. E7 comenta:
É complicado esse aspecto do (//) que as melhorias estão acontecendo, mas a
empresa não está seguindo essas melhorias, entendeu. A empresa quer dar
seguro, a empresa quer dar sacola, a empresa quer dar um bom atendimento,
quer que seja rápido, mas a empresa pecou no suporte. Parou há uns dois
anos atrás, quando não necessitava disso. Aí a empresa tem também a
questão dos lacres da gente, que o lacre para o produto, ainda tem que
separar o lacre por produto, aí é outra demanda de tempo, também, onde
antes a gente fazia uma nota aqui em 10, em cinco, dez minutos, a gente
fazia uma nota. Hoje a gente já leva mais uns 12 a 13 minutos. Entrevistado
7 (TERRANA)

Por outro lado, no cenário das

grandes distribuidoras, a capacidade e

comprometimento na logística de grandes volumes foi identificada no campo de observações.
Nesse sentido, o diferencial competitivo por meio das rotinas operacionais ocorre por meio do
atendimento a diversos tipos de empresas, de modo a não deixar faltar produtos para as
atividades destes clientes. Deve-se levar em consideração o grau responsabilidade quanto ao
fornecimento de combustíveis em razão destes clientes lidarem com empresas que prestam
serviços à população como fornecimento de energia e transporte público. Por essas razões, o
envolvimento das grandes distribuidoras com as rotinas de carregamento e descarregamento,
bem como a roteirização faz com que desenvolvam um diferencial perante as demais
distribuidoras. E9 reforça:
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Do ponto de vista de operação, eu diria que é a nossa capacidade é, de se
comprometer a entregar grandes volumes e a grandes distâncias, pelo
tamanho da empresa, eu acho que isso é o maior diferencial operacional. Por
exemplo, nós estamos atendendo termoelétricas, que são volumes absurdos,
não é, e a Petrobrás se mantém firme, não deixa faltar produto, porque senão
faltava energia e aí a população vinha em cima da gente. E são volumes
muito grandes, tem um envolvimento de muito caminhão, precisa de muita
logística, então o tamanho da Petrobrás ajuda e acaba sendo um diferencial
nisso. Entrevistado 9 (BR)

Sobre a unidade de significado Particularidades que garantem superioridade em
relação aos concorrentes surgiram elementos relacionados as oportunidades concedidas aos
clientes revendedores em preços de aquisição e entrega de produtos, a identificação das
necessidades de mudanças em função do mercado e o histórico dos clientes.
As oportunidades concedidas aos clientes revendedores em preços de aquisição e
entrega de produtos foram apontadas pelos sujeitos devido a amplitude do mercado. Mesmo
distribuidoras que não possuem alta capacidade operacional procuram ofertar oportunidades
de preço, prazo e entrega. Além destas três vantagens para os clientes revendedores, um dos
pontos que foi observado diz respeito ao horário de funcionamento das bases operacionais. A
diferença de horário de atendimento entre as bases também se configura como
particularidades que garantem vantagem perante os concorrentes. Porém, para que isso
aconteça é necessário que exista demanda de clientes, que empresa possua ou condicione seus
clientes a receberem produtos em horários mais flexíveis, que exista um planejamento junto
ao terminal para a realização de rotinas de carregamento nas primeiras horas da manhã, etc.
Um dos sujeitos entrevistados menciona o fato de dois de seus concorrentes iniciarem suas
respectivas operações uma hora e meia antes e que ao detectar isso a distribuidora elaborou
uma estratégia voltada ao início das operações no mesmo horário que as demais. E a partir
dessa medida verificou-se um aumento significativo da demanda e da melhoria imediata dos
resultados. Em E4 podemos acompanhar o relato da implementação desta medida:
a gente, na realidade é a questão (//) hoje a gente sabe que o mercado é
amplo e hoje no mercado existem, pronto, só aqui no terminal existem várias
distribuidoras, então uma maneira de você ampliar é você tendo um
diferencial, certo, esse diferencial é que vai fazer a diferença hoje para o
cliente, principalmente daqueles clientes bandeira branca que não têm
vínculo nenhum com a distribuidora, que na realidade hoje a gente pode
dizer que é o alvo da maioria das distribuidoras. Porque esse cliente vai
sempre procurar as oportunidades de preço, prazo e também a questão da
agilidade, não é. Pronto, aí no caso daqui a gente sabendo que o terminal tem
o seu início às seis horas da manhã e o seu encerramento às 19 horas para a
programação. Então antes a base da gente aqui, a nossa filial abria sete
horas, sete, sete e meia, nessa faixa de horário. Então o que a gente notou, é
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que mesmo abrindo nessa faixa de horário, sete e meia, a gente perdia
clientes com relação à questão de outras distribuidoras, como por exemplo, a
Dislub e Petrovia, porque ambas começam as suas operações cinco e meia da
manhã, então o que acontece, para você se tornar competitivo, você tem
que armar uma estratégia e a estratégia foi justamente, a gente teve que
começar a iniciar as operações mais cedo, para que assim, a gente viu que o
resultado foi praticamente imediato, porque: porque até mesmo alguns
clientes da Paraíba, até mesmo de Pernambuco e de Alagoas, eles
começaram a chegar pontuais, chegando cinco e meia, seis horas já estavam
entrando para carregar, então isso trouxe um resultado para a gente, então eu
acho que hoje - principalmente como eu havia falado - é você ter um
diferencial no mercado, é você (//) dessa forma você tem como crescer e
ampliar, não é. Entrevistado 4 (PETROX)

Acerca destas medidas e implementações nas operações que as distribuidoras
procuram realizar, o Entrevistado 3 da distribuidora SETTA comenta “que a frequência com
que o mercado muda, logicamente se tem necessidade maior de querer mudar também”. E a
partir da identificação das necessidades de mudanças em função do mercado e dos
concorrentes, as distribuidoras são forçadas a também se adequar ao que os clientes
revendedores exigem.
O histórico dos clientes se configura como um fator que deve ser acompanhado
atentamente pelas distribuidoras. Foi observado que existe um conflito de interesses entre a
gestão comercial e os demais departamentos em função dos primeiros não considerarem todos
os critérios para estabelecer relações comerciais com os clientes. Durante os meses de
acompanhamento das rotinas das bases operacionais, foi percebido que os funcionários das
bases conhecem com mais profundidade o histórico dos clientes devido a inúmeras relações
que já foram estabelecidas com os revendedores não bandeirados. Isto posto, quando ocorrem
problemas recorrentes com estes clientes os coordenadores e gestores das bases operacionais
atentam para os consultores comerciais sobre os acontecimentos quanto a atrasos de
pagamentos e demais percalços. Contudo, como os consultores externos possuem metas de
vendas estabelecidas, acabam ignorando algumas recomendações. Isso se revela também na
possibilidade do cliente ser bandeirado pela distribuidora, onde caso o consultor comercial
consiga trazer o revendedor não bandeirado a usar a marca de sua distribuidora, o próprio
recebe um bônus significativo. Por outro lado, os gestores e coordenadores, quando
consultados sinalizam seus respectivos pontos de vistas sobre o histórico negativo ou positivo
dos clientes, cabendo a direção da distribuidora a decisão de incorporá-los ou não. Acerca do
histórico, E1 comenta a seguinte situação:
É, vantajoso, mas o pior é que tem hora que o pessoal não pensa nisso, o
consultor lá, ele quer vender, ele não se interessa, isso aí, lá para frente que,
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quando o abacaxi, a bomba estourar, alguém que resolva, aí já não é ele. Aí
já vai direto para o jurídico, não é. Se for fazer isso, para o consultor não vai
prestar, para a parte comercial não vai prestar, aí vai dizer logo: "Issh, esse
negócio não presta, não”, aí vai travar, a gente vai vender para quem, então?
Tem um cliente que começou querendo comprar, eu já conhecia o cliente, eu
disse: "Ishh, Maria, esse cliente para cá... aí a gente vai fazer bandeira nele,
vai dar não sei quantos mil aí...” (//) aí o menino saiu para a consulta, ele era
bandeira da empresa que eu trabalhava, aí eu fiz: "Rapaz, cuidado com esse
cliente porque eu já conheço o histórico”, o homem fez: "Iiih... então eu vou
segurar por aqui, mas verifique direitinho quais são os argumentos que ele
tem para depois dizer que eu sabia e não falei nada”, então eu já sabia do
histórico. Acabou que não fecharam. Às vezes a pessoa sabe de alguma
coisa, quando uma pessoa sabe chega e diz. Às vezes quando trabalhamos
em várias empresas diferentes, eu chego e digo: “tu vais entrar ali, mas é
arriscado...”, para o consultor, não quer nem saber, quer vender, teve um
consultor lá que (//) a menina do escritório que fazia vendas, começou a
vender para um cliente, o consultor disse: "Olha, é da minha área, mas nem
lá eu fui, porque se depender de mim, eu não vendo para ele”. Entrevistado 1
(FAN)

A unidade de significado Táticas para fidelização de clientes foi identificada com
base em alguns elementos acerca das oportunidades de mercado nas visitas rotineiras aos
clientes, ao aumento do número de contratos com novos clientes para serem bandeirados, o
saber lidar com as resistências dos revendedores junto aos consultores externos, a falta de
políticas de pós-venda e a participação do cliente nas rotinas operacionais de solicitação de
pedidos junto as centrais de atendimento.
As oportunidades de mercado nas visitas rotineiras aos clientes foram ressaltadas pelos
sujeitos devido aos consultores externos estarem presentes no campo e a partir do contato com
os clientes conseguirem identificar quais as demandas em termos de produtos e serviços que
os revendedores necessitam. Ademais, os consultores estabelecem um planejamento de visitas
em ciclos semanais visando além de vender produtos, questionar junto aos revendedores
aspectos de melhoria de atendimento, de volume de vendas do negócio, das necessidades
recorrentes, das documentações e licenças e da carência de treinamentos de gestão e
manuseios dos equipamentos junto aos funcionários do posto revendedor. E5 ilustra:

A autonomia dele, esse consultor quando está no campo, qual é o objetivo
dele estar em campo, é justamente ele buscar, estar enxergando as
oportunidades de mercado, porque ele está em campo, ele está fazendo o seu
roteiro de visitas, não é aquele consultor que bate na porta e faz você fazer a
primeira compra e desaparece. Ele tem um roteiro de visitas, num ciclo ali de
30 a 60 dias, isso tudo é mapeado, isso é planejado, para que naquele
momento ele esteja visitando o cliente, ele vai estar questionando com o
cliente como que está o nosso atendimento, como estão as vendas dele, do
que ele está precisando, vai estar renovando uma documentação cadastral,
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vai estar talvez orientando o cliente a novas oportunidades no mercado, vai
estar verificando se talvez o cliente precise ali de um treinamento para os
seus funcionários. Entrevistado 5 (TOTAL)

Foi evidenciado que uma das estratégias para fidelização de clientes é aumentar o
número de contratos com novos clientes para serem bandeirados, isso permite que as
distribuidoras consigam ter poder de negociação, criar uma margem de segurança no que diz
respeito à volume de vendas, política de preços dos produtos e expansão da marca da
distribuidora. Nas rotinas de atendimento a clientes, no processo receptivo, principalmente
para os revendedores não bandeirados, o pedido é negociado junto dos assistentes de negócios
e caso o revendedor decida barganhar condições de preço, prazo de entrega, condições de
pagamento e frete, os assistentes de negócios contatam os consultores externos para que os
próprios passem a lidar com estas negociações que ultrapassam os padrões já utilizados. Caso,
estas negociações também ultrapassem os limites dos consultores externos, os diretores e
gerentes regionais passam a lidar com essa situação. Uma vez que essas negociações se
consolidem, cabe a base operacional programar o carregamento e a entrega (considerando o
tipo de frete a ser utilizado). E5 novamente ressalta:
ele não pode comprar de nenhum outro, tá, pode ser multado em relação a
isso, então seja o preço que for, ou a hora que for, ele vai estar nos
comprando. É por isso que o grande segredo é você aumentar esse número
de contratos, porque você consegue barganhar, você consegue ter gordura ali
no preço, você consegue garantir volume e você está expandindo a sua
marca, a lei do marketing. Então é esse o desafio, é esse bandeira branca,
então a nossa equipe está pronta para iniciar o trabalho fazendo ligações
ativas para esses clientes bandeira branca. Nós temos também o processo
receptivo, entre uma ligação e outra ativa, o cliente pode estar nos ligando e
aí a recepção vai ser feita. O pedido vai ser negociado ali, no atendimento
fixo, que é o assistente de negócio, ele recebe o pedido, caso tenha alguma
distorção de preço, de prazo, caso o cliente queira sair um pouco do
cotidiano que ele já vinha trabalhando, o preço fixo naquele período, o prazo
naquele período, ele queira barganhar, a nossa gerente vai ter a liberdade,
num certo limite ali de negociação, passando daquela alçada dela, ela vai
estar encaminhando ele para o consultor de negócios, para estar negociando
com ele. Se passar também da rotina, ele vai estar buscando apoio no gerente
regional, isso pode chegar para um gerente nacional que temos. Diante desse
cenário, já está consolidado aquele pedido, já está disponibilizando ele no
nosso sistema. Se ele é uma categoria FOB, esse pedido vai estar no sistema
e você é cliente e vai disponibilizar o veículo à nossa base operacional. Ele
pode chegar hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde seu pedido vai
estar lá pronto, vai lhe atender no momento que você disponibilizar o seu
carro lá na base. Se o pedido for um frete por conta do emitente, eu,
distribuidora, o que é que acontece, eu vou trabalhar com esse cliente num
processo chamado Janela de Entrega, assim: "Sr. Fulano, eu estou
recepcionando o seu pedido, o senhor fica na região metropolitana de Recife,
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o seu pedido está sendo registrado no período da tarde de hoje, 27.
Entrevistado 5 (TOTAL)

Em relação aos consultores externos, foi observado que as distribuidoras também
buscam lidar com as resistências dos revendedores junto a alguns remanejamentos de
consultores. Geralmente os revendedores criam vínculos estreitos com os agentes externos e
não lidam muito bem com algumas mudanças. Dessa forma, para outros profissionais ao
mesmo tempo que conseguem uma carteira de clientes consolidada, a dificuldade aumenta no
aspecto da confiança com os gestores dos postos revendedores. Além disso, o consultor
externo deve estar atento a outras questões como nível de armazenagem da base e do cliente,
coleta, entender a cadeia de distribuição e ter claro quais as principais rotinas e como elas
estão interligadas visando a eficiência do atendimento ao cliente. E5 ainda afirma:
Então tem o cliente que não: "Nossa, mas cadê a menina, a fulana de tal”,
não é... “Ah, ela foi, mudou de área, está na outra área”, então ele se
manifesta em relação a isso, porque para ele criar um outro vínculo com
outra pessoa, vai levar um pouquinho de tempo. E ele resiste a isso, ele
resiste, tanto é que a nova pessoa o conquiste, também, então é um desafio
para quem está pegando ali aquela carteira. Mas tem muito isso e
humanização, intimidade nesse relacionamento, nós queremos nos sentir
muito bem à vontade e queremos também deixá-los muito à vontade. Bom,
gente, então esse foco do cliente, quando você diz foco do cliente, você está
pensando no teu processo, essa primeira pergunta, você tem que estar
pensando em tudo, você tem que estar pensando na armazenagem, tem que
estar pensando na coleta, tem que estar pensando na distribuição, tem que
estar pensando em todos esses macroprocessos, de forma que eu tenho o
foco do cliente, tudo isso é pensando em atendê-lo bem. Entrevistado 5
(TOTAL)

No contexto das pequenas distribuidoras, apesar do trabalho incisivo dos consultores
externos na prospecção de clientes e alavancagem de pedidos, a falta de política de pós-venda
compromete as táticas para fidelização de revendedores. Alguns sujeitos das pequenas
distribuidoras ressaltaram que suas respectivas empresas não entram em contato com os
revendedores quando percebem que há um ciclo grande sem compras e nem ao menos
procuraram investigar as razões do cliente não ter procurado a distribuidora. Outro ponto a ser
mencionado é o desconhecimento do padrão de compra dos clientes, em algumas empresas
percebeu-se que essas informações não são analisadas. E, portanto, estas distribuidoras
acabam ficando sempre em desvantagem perante outras que realizam todas as etapas das
rotinas de atendimento a clientes. E7 complementa:
justamente, não tem essa política de pós-venda... e ligar para o cliente, saber
o que está acontecendo, porque de (//) não está comprando mais, entendeu, o
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cliente seis meses sem comprar, vamos lá, vamos dar um (//) saber porque
ele não está comprando, porque nunca largou. Será que ele bandeirou o
posto? O que aconteceu, está insatisfeito, não gostou, alguma briga com
alguém, aí, pronto, aí seria interessante ter isso, na verdade, só que não tem.
Entrevistado 7 (TERRANA)

Ainda no que se refere as táticas para fidelização de clientes, foi observado que a
participação do cliente nas rotinas operacionais de solicitação de pedidos junto as centrais de
atendimento possibilita que as relações entre revendedores e distribuidoras fiquem mais
próximas. Isso ocorre com mais frequência com as médias e grandes distribuidoras que
desenvolvem módulos no sistema operacional de faturamento, onde o cliente pode participar
do processo inserindo o pedido nas centrais de atendimento. Nesse sentido, tanto os clientes
bandeirados e não bandeirados (os que possuem uma alta frequência de compras) recebem
treinamentos específicos para inserir o pedido na centrais. Após essa etapa que é realizada
pelo cliente, os demais passos se configuram dentro das rotinas de carregamento e
descarregamento e da programação de entrega. E10 elucida:
E em relação ao nosso faturamento, a gente tem uma estrutura que é via (//)
o cliente, ele faz a participação dele no processo colocando o pedido pela
Central de Atendimento da Ipiranga ou internamente via a área comercial,
mas o cliente recebe um treinamento para colocar pedidos pela central, esse
pedido é disponibilizado para nós aqui no nosso faturamento e a partir daí
começa o processo de pós-faturamento e programação do veículo,
faturamento da nota, carregamento no terminal até que ele saia carregado e
seguindo o destino dele para o cliente. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

No que concerne a unidade de significado Atuação dos consultores externos na
captação e manutenção dos clientes verificou-se alguns pontos voltados ao estabelecimento
de várias formas de atender ao cliente revendedor, a atuação estratégica dos gerentes de
vendas junto a grupos específicos de clientes, o trabalho de conscientização junto ao cliente
revendedor em comprar sempre na sua respectiva distribuidora independentemente do preço
ofertado e a procura por diferenciais competitivos (mesmo que mínimos) que se traduzam em
vantagens junto aos demais concorrentes.
Sobre o estabelecimento de várias formas de atender ao cliente revendedor, as
distribuidoras buscam possibilitar diversas maneiras para estabelecer contato com os clientes
utilizando os diversos canais de comunicação que são estabelecidos. No caso específico das
rotinas inerentes a base operacional, observou-se que as médias e grandes distribuidoras
procuram realizar algumas combinações envolvendo programações de entrega devido a
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limitação de frota fixa e a alta demanda de pedidos concentrados nas várias regiões do estado
de Pernambuco. E10 discorre:
Eu vejo que a Ipiranga tem várias frentes para poder atender o revendedor,
não é, da melhor maneira possível. Da nossa parte aqui, operacional, a gente
tenta fazer a melhor logística possível, de maneira que o cliente fique
satisfeito com o atendimento que ele está (//) que eu acredito que a Ipiranga
tenha. Então dessa parte operacional eu posso dizer que a gente faz aqui
várias situações, várias combinações, várias rotas que facilite a ida do
caminhão para a cidade fazer a entrega e voltar o mais rápido possível,
porque você tem outras entregas para fazer novamente, como eu te falei, a
gente tem uma frota fixa, limitada, que atende a nossa participação.
Entrevistado 10 (IPIRANGA)

A respeito da atuação estratégica dos gerentes de vendas junto a grupos específicos de
clientes, no contexto das médias e grandes distribuidoras verifica-se a presença de gerentes de
territórios (consultores externos no contexto das médias distribuidoras). Estes gerentes de
território atuam de modo um pouco diferente dos consultores externos. Estes profissionais
ficam responsáveis em prospectar clientes em uma determinada região do estado. Desse
modo, ao realizar a identificação e mapeamento de potenciais clientes, a equipe de vendas
atua com as visitas em campo para ofertar combustíveis e demais benefícios da distribuidora.
Vale ressaltar que estes gerentes de território diferentemente dos consultores externos
possuem uma visão mais estratégica da cadeia de distribuição de combustíveis, não se
preocupando apenas em alavancar o volume de vendas ou simplesmente bater metas
estabelecidas. A integração com a base de operações costuma ser constante, onde é possível
visualizar a troca informações sobre armazenagem, seguros de frete, testes de qualidade de
produtos e programações, bem como os gerentes de territórios fornecem informações
comerciais que devem constar nas notas fiscais e faturas durante o processo de vendas dos
produtos. Além disso, para evitar o contato do cliente diretamente coma base operacional, os
gerentes de território monitoram e acompanham o pedido dos revendedores. E11 menciona:

É tem, tem toda essa parte, mas ela fica com o pessoal do comercial,
entendeu? Aqui em Recife, por exemplo, tem, acho que deve ter uns cinco
ou seis gerentes de território. Porque eles é que são responsáveis por isso.
Cada gerente pega uma quantidade de clientes e eles é que têm que fazer
isso. Ele vai lá no cliente, ele vê o que é que o cliente precisa, eles têm a
meta deles também, para bater, de segurança, de, sei lá, de volume, mesmo,
enfim, eles têm lá os esquemas deles, então eles é que prestam esse serviço.
Aí eles precisam muito da gente, por exemplo, também, porque como a
gente tem a visão operacional eles não têm, eles têm a visão comercial.
Então a gente está sempre integrado com esse pessoal do comercial, para
poder estar oferecendo melhorias para o cliente. Principalmente a questão de
frete, a questão de entrega, a gente se envolve muito, e a parte de segurança,

255

também, a gente se envolve. Mas a gente (//) assim, o meu contato é o
gerente de território, não é o cliente. O cliente, ele, assim, vez por outra ele
pode ligar para cá para a questão alguma coisa de Nota Fiscal, às vezes a
gente tira a nota, mas o motorista não vem, ele pede para a gente cancelar,
mas assim, o contato do cliente não é a base, ou é o GT ou é a central de
atendimento, entendeu, raramente a gente atende ligação de cliente aqui.
Entrevistado 11 (RAÍZEN)

O trabalho de conscientização junto ao cliente revendedor em comprar sempre na sua
respectiva distribuidora independentemente do preço, advém de todo um pacote de benefícios
que é ofertado para manutenção dos clientes como treinamento de funcionários no posto
revendedor, gestão de lojas de conveniências, gestão de layout, gestão administrativa, etc.
Observou-se também que os consultores externos realizam esta integração com as bases
operacionais visando que ocorra uma maior integração junto aos clientes. Em algumas
distribuidoras a cada quinzena os consultores costumam ir no Complexo de Suape/PE para se
reunirem com os coordenadores de base e gerentes de operações visando transferir
informações detalhadas dos revendedores sobre fluxo de compras, limites de crédito, frete
preferido, periodicidade de aquisições de compras de combustíveis, contatos que com
profissionais dos postos revendedores, etc. E11 contextualiza:
E eles não têm muito essa visão, entendeu, treinamento de frentista, loja de
conveniência, tudo isso a gente faz. Então eles têm esse trabalho para poder
o cliente comprar sempre da Raízen, independente do preço que eu estou
oferecendo. E eles vêm muito assim para a gente, assim, a parte de entrega é
muito importante para o cliente, principalmente o cliente CIF. Então se ele
tem lá uma faixa horária, ele quer receber naquele horário dele, que está
determinado para ele e acabou. A gente sabe que às vezes tem um problema
aqui que eu vou entregar fora de faixa. Mas isso daí, quando ele vai mapear
isso na faixa horária, ele sempre faz essa integração com a gente para a gente
poder dizer: “Olha, o cliente é tal lugar, vai dar para atender, não vai...”,
então sempre... a gente tem esse envolvimento. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Sobre a procura por diferenciais competitivos (mesmo que mínimos) que se traduzam
em vantagens junto aos demais concorrentes, um dos sujeitos de uma pequena distribuidora
relata o fato de que para evitar perder clientes para seus concorrentes utiliza algumas medidas
para antecipação de carregamento, mesmo que o cliente ainda esteja negociando pagamento
de pedidos pendentes. Como os revendedores não bandeirados estão à procura de agilidade e
melhor preço, observou-se nesta distribuidora em questão que o coordenador de base acaba se
preocupando com o atingimento das metas e com o limite mínimo de vendas diárias e, por
isso, acaba tomando algumas decisões precipitadas (visando a concorrência) que quando não
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ocorrem da forma como ele vislumbrava algumas consequências são sofridas pelo próprio
coordenador bem como pela unidade operacional. E1 comenta:

Aí às vezes, bota o pedido na tela, botou o pedido na tela: "Rapaz, eu não
gosto de carregar aí não, porque demora demais a liberar o pedido”. É um.
Imagine você comprar, você paga, quando vem liberar uma remessa de
pedido, nove e pouquinho, às vezes você pagou - libera 9:30 h. - você pagou
9:40 h., você tem que esperar até meio-dia, espera até meio-dia, quando der
meio-dia vai liberar, aí começa. Hora eu me arrisco demais, eu ligo, eu
paguei, já pagou, o caminhão chegou, bota logo ele para carregar, eu tento,
eu até tento (//) às vezes eu até me arrisco, teve uma vez que eu me arrisquei,
a menina fez, eu disse: "Acabou, pode botar para carregar”, eu tenho, que, de
alguma forma eu tenho que arrumar um diferencial em relação ao meu
concorrente, o meu concorrente, às vezes ele demora lá, aí o meu cliente está
lá: "Bota para lá”, depois vem o pedido para mim. Aí para mim ganhar o
cliente, eu, às vezes boto o caminhão para carregar e às vezes até sem a
garantia de que o cliente pagou. Teve uma vez que eu coloquei, aí fiquei de
castigo, fiquei quase até sete horas da noite para liberar o pedido, porque o
cara depois não pagou. Entrevistado 1 (FAN)

No que se refere a unidade de significado Previsão de cenários emergiram alguns
pontos voltados ao planejamento das janelas de entregas em decorrência do mapeamento de
certos panoramas, análise estratégica de um grupo diferenciado de clientes e a utilização do
canal de clientes da Petrobrás.
Sobre as janelas de entrega em função dos mapeamentos de panoramas, alguns
sujeitos comentam que certas ameaças e contingências surgem ao longo do planejamento das
rotinas de entrega, como por exemplo greves e paralisações, condutas inadequadas de
motoristas, etc. Isso faz com que algumas distribuidoras optem por delinear outras alternativas
comprometendo, em alguns casos, o que havia sido acordado, porém garantindo a segurança e
qualidade do serviço ofertado. E5 reforça:
não é, olha a crise aí, de caminhoneiros, como é que está aí, as rodovias
fechadas, e tudo mais, trânsito, na City Market aqui em Recife, não sei se
vocês perceberam, está um caos, manifestações, recentemente, aí, de todos
os setores, nas ruas, então isso tudo reflete na nossa entrega. E essa nossa
Janela de Entrega, ela já foi pensada contemplando alguns cenários. E o que
é que você tem hoje com o seu carro FOB, o seu carro FOB é total seu,
talvez seja um carro seu, com motorista seu, talvez seja um carro seu, ali,
contratado e é um cara que legalmente está circulando por aí, é um cara que
não tem horário por turno, ele não tem horário de almoço, ele não tem
adicional de descanso, ele não tem adicional noturno, ele não tem (//) ele está
tomando remédio para não dormir, não é, ele está misturando substâncias
para conseguir resistir e aí o que ele consegue fazer? Operar em 50% do meu
tempo, ou menos que isso, então para ele, quando ele olha para a nossa
Janela que está pensando nesses fatores, ele faz: "Pôxa, você entrega com o
dobro ou no triplo do tempo que eu faço”. Entrevistado 5 (TOTAL)
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Nessa lógica, análise estratégica de um grupo diferenciado de clientes é uma das
preocupações que os coordenadores de base e gestores das distribuidoras devem estar
monitorando. Se analisarmos do ponto de vista do volume de movimentação, o fato de se
atender ao cliente revendedor bandeirado permite que as empresas tenham um planejamento
mais ajustado para suas rotinas de distribuição. Contudo, foi apontado por alguns sujeitos que
as distribuidoras devem estabelecer parâmetros de atendimento aos clientes que não tem
muita frequência de compra ou que não estão no grupo dos grandes compradores. Todavia a
prioridade deve estar sempre concentrada nos grandes compradores (bandeirados ou não) em
razão da garantia de movimentação de combustíveis. E5 novamente sinaliza:
Já está na empresa. Ou eu vou ter um retrabalho, de (//) para mim e para ele,
de repassar isso para estorno, ou eu vou dar preferência porque na realidade
ele está fazendo com que eu tenha giro de caixa, ele está me ajudando
financeiramente a ter giro, então tem alguns parâmetros, sim, que a gente
consegue pesar e direcionar essa entrega, não é, primeiro bandeira. Ou
outros parâmetros, grandes grupos, pôxa, eu tenho um grande grupo, não que
aquele de 5 mil litros não seja importante, ele é importante, um hoje, que
tenha um volume, menor que seja, para mim, mensalmente, daqui a algum
tempo ele pode se tornar um volume absurdo Mas na minha realidade hoje,
eu tenho que pesar, então se eu tenho que pesar, é pesar grandes grupos,
porque eles me garantem volume. Estrategicamente eu tenho que olhar para
esse grupo com um olhar diferente. Entrevistado 5 (TOTAL)

Para que as rotinas operacionais das distribuidoras sejam bem alinhadas, umas das
ferramentas que estas empresas utilizam é o canal de clientes da Petrobrás. Esta ferramenta
permite que as distribuidoras programem seus pedidos de produtos a Petrobrás bem como que
exista um monitoramento por parte da fornecedora no que diz respeito ao nível de estoque,
principalmente das distribuidoras que optam pela modalidade de compra ETM. Assim sendo,
o acompanhamento junto ao canal cliente da Petrobrás é constante para verificar o volume de
produtos já recebidos, os prazos estabelecidos, a cota do dia, histórico, etc. E,
consequentemente, tomar algumas decisões comerciais na negociação de produtos e preços
junto aos clientes revendedores. E8 destaca:
Temos sim, metas assim, nós temos uma cota mensal que essa cota é baseada
no nosso espaço contratado aqui, e a Petrobrás, ela (//) a gente pode pedir
baseado até “x” baseado no nosso prazo. Se você não atingir a meta que é
vender aquilo, ou pelo menos, assim deixar de cada produto 10% daquilo
que você pede, você paga uma certa multa para a Petrobrás, e em
contrapartida se você não der dois giros no seu volume aqui, você paga
multa aqui também. Então a nossa meta é assim, quando (//) ontem mesmo,
ontem eu cheguei, eu tenho que fazer isso sempre e estar olhando no Canal
Cliente Petrobrás, o que eu já retirei, já consegui, já cumpri pelo prazo de
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navio, certo, o meu saldo de cota, meu histórico de cota para ver o que é que
eu tenho que (//) se convém fazer uma promoção agora, aí eu passo para a
consultoria e ela brigar com a diretoria. Entrevistado 8 (TORRÃO)

No que diz respeito a unidade de significado Mudanças de mecanismos de controle
em função da demanda foram identificados elementos que devem ser considerados com base
nas demandas no mercado de combustíveis, a mudança frequente no controle de custos e a
proximidade junto aos clientes revendedores para aumento de demanda.
Sobre os elementos que devem ser considerados nas demandas do mercado de
combustíveis, os sujeitos evidenciaram que algumas mudanças são previsíveis e precisam ser
percebidas para que as distribuidoras possam se adaptar as novas normativas e diretrizes
impostas pela ANP, sindicato ou algum outro órgão regulador. Além disso, os próprios
clientes conduzem as distribuidoras a uma adaptação nesse segmento por meio do aumento de
vendas de um determinado produto, a baixa procura por outros, períodos sazonais onde um
único combustível tem um aumento nas suas saídas, períodos em que os preços são
equiparados, etc. Portanto, alguns gestores das distribuidoras estudam esses cenários de modo
a propor novas alternativas quando ocorrerem. E9 realça:
Não, há sempre (//) pode até parecer que é estática e rotineira, mas... pode
até parecer, mas não é, assim, é um processo que a gente tem que estar
atento, inclusive às demandas do mercado, porque muda muita coisa para a
gente, do jeito que o mercado está trabalhando. Então de repente você está
tirando mais um produto, depois você está tirando o outro, houve um período
em que se carregava, por exemplo, muito álcool hidratado, depois o preço do
álcool ficou competitivo, voltou para a gasolina, isso tudo interfere
diretamente nas nossas operações e nas suas compras, não é, porque senão...
Então a gente está sempre atento e fazendo algumas modificações para que
isso seja atendido da melhor forma. Entrevistado 9 (BR)

Ainda no que tange as transformações do mercado, uma das mais significativas é a
mudança frequente no controle de custos. Segundo alguns sujeitos, cada vez mais o controle
no que se refere a dados de compra, vendas, custo de operações no terminal, custo com
transportadores, etc. Esses dados resultam no dilema da redução de custos excessivos com
certas rotinas, como por exemplo a de roteirização, onde em algumas distribuidoras se
observa grandes prejuízo na composição de preços de fretes. E11 complementa:
Aí, no meu tem, no meu tem. É sempre um negócio novo, é sempre uma
planilha nova para preencher, um programa novo para alimentar... Assim,
muda muito a questão de controle de custos, muda demais, controle de
estoque, ele praticamente se mantém, porque ele é muito específico para
cada local, não tem (//) assim, existe o procedimento que cada base precisa
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ter e relatório precisa gerar, informações que precisa passar, mas assim, a
planilha, por exemplo, que eu uso, não vai ser necessariamente vai ser a
mesma planilha que outra base vai usar, cada um controle do jeito que fica
melhor. Entendeu, mas assim, a parte de controle de custos muda demais,
todo dia está assim (//) quase todo mês é uma coisa nova que a gente tem que
fazer para poder controlar. A parte de segurança também muda, sempre
aparece mais uma coisa para ir mapeando, isso depende das ocorrências: de
repente aconteceu um acidente que não estava mapeado isso daí, aí a pessoa
vai lá, mapeia e passa esse controle para cada unidade fazer, entendeu? A
minha parte é mais dinâmica, da parte do gate, lá dos assistentes, ela se
mantém, mas a minha parte não, a minha parte é bem mais dinâmica.
Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Além do controle de custos e do monitoramento das mudanças no mercado de
combustíveis, a proximidade junto aos clientes revendedores para aumento de demanda é de
fundamental importância. Alguns sujeitos evidenciaram que neste mercado se faz necessário
que os consultores externos estejam presentes junto aos revendedores para alavancar o
volume de pedidos. Além das atividades de controle de estoque do cliente e de suporte de
gestão (no caso específico de revendedores bandeirados) que devem ser executadas em
paralelo. Porém, o fato dessa presença constante minimiza a falta de fidelização dos
revendedores não bandeirados e os estimula na compra de produtos e do pacote de serviços
ofertados pelas distribuidoras. E3 salienta:
o setor comercial só se reúne uma vez na empresa, que é durante o final de
semana, acho que é sexta e sábado, o restante é o tempo todinho com o
cliente. Porque o mercado é isso, o mercado, você tem que estar com o
cliente. Então é feito assim, o diretor da empresa, ele não quer ver o
comercial, lá, não, fazendo planilha nisso, não, planilha é feito com o
resultado da semana. A planilha que ele vai fazer é o dia a dia ali, no final
ele coloca no papel o que foi realmente que ele viu durante aquela semana,
que foi bom, o que deve ser melhorado, que você falou na pergunta inicial,
não é, é se tem um setor que realmente está com os olhos para isso. Então só
as pessoas, está todo dia ali, injetando procurando, tomando, não é, cliente,
porque a fidelidade é muito difícil, hoje, não é, a fidelidade é difícil.
Fidelidade, hoje em dia, é preço. Entrevistado 3 (SETTA)

5.3.10. Capacidade dinâmica: capacidade de gerenciar ameaças e mudanças
Na sub-categoria Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças verificou-se a
formação de seis unidades de significado, são elas:
 US50 – Atuação em conjunto com parceiros
 US51 – Controle de movimentação de produtos
 US52 – Centralização de tarefas
 US53 – Rotinas operacionais integradas
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 US54 – Capacidade de adaptação a novos procedimentos

 US55 – Implementação de atividades
No que se refere a unidade de significado Atuação em conjunto com parceiros
emergiram elementos voltados a roteirização, a rede de parceiros, ao portal do transportador, a
coleta e o mapeamento das informações por parte da transportadora em parceria com os
assessores de transportes das distribuidoras.
Quanto a roteirização, no caso das grandes distribuidoras, boa parte delas firmam
contratos com uma única empresa, que se responsabiliza por desenvolver a estratégia de rotas.
Vale ressaltar também que estas empresas costumam ter unidades alojadas dentro da base
operacional disponibilizando um funcionário para lidar com a roteirização e planejamento de
rotas. O que se costuma fazer é trabalhar com o sistema “D+1”. Em outras palavras essa
sistemática facilita o planejamento das rotinas de entrega, de modo a se programar as entregas
do dia seguinte com base nas vendas e movimentação do dia corrente. Logo, é possível
concentrar pedidos em função das áreas, alocar volumes específicos nos carros mais
adequados, planejar a disponibilidade de carros para o próximo dia útil e minimizar custos. Já
para as pequenas, mesmo utilizando essa mesma sistemática, a dificuldade é percebida na
contratação de fretes agregados e de firmamento de contratos com transportadoras. E10
pontua:
Então a Tropical fica responsável pela entrega, por fazer essa roteirização,
não é. Essa roteirização é feita de forma manual, mesmo, a gente não tem no
sistema uma rotina ou alguma coisa que faça aquela programação de pedidos
já serem fechadas em cargas. Então geralmente quando a gente vai fazer a
programação para o dia seguinte, a gente trabalha nessa situação de D mais
um, tira programação para amanhã (//) vê a programação de amanhã olhando
na data de hoje, para poder já familiarizar, ver a questão de pedidos, volume
que vai ser entregue, quantos carros nós vamos ter disponível, para poder já
fazer uma programação inicial, porque a gente tem (//) existe uma (//) a
gente tem uma frota de caminhões, que é uma frota cativa, é uma frota fixa,
vamos dizer assim, X caminhões, e esses caminhões ficam viajando, hora
está em manutenção, ou está com a entrega do dia seguinte. Entrevistado 10
(IPIRANGA)

Ainda sobre a as rotinas de roteirização, além da busca e firmamento de uma rede de
sólida de parceiros, o portal do transportador é uma ferramenta que permite o controle das
missões de notas e faturas das relações entre bases e transportadores. Em outras palavras, ele
possibilita o cadastro dos “Conhecimentos” (CTR) para que essas informações sejam
sincronizadas com o portal de notas fiscais eletrônicas da SEFAZ. E10 complementa:

261

Eles emitem, isso, tudinho. Então quando (//) a gente fecha o frete por
quinzena, então a gente tem dois dias após a quinzena, a primeira quinzena
para fechar o frete para eles, e aí como é o mesmo sistema fica mais fácil
encontrar diferenças, fica mais fácil de encontrar algum erro de sistema e
fora disso os outros parceiros, que a gente tem outros parceiros também (//)
têm um sistema que chama Portal do Transportador, ele é responsável então
por (//) a cada fechamento de quinzena, ele (//) pegar aquele CTR, emitiu o
CTR, enviou para o Portal da Nota Eletrônica o arquivo XML, ele vincula,
se vinculou, fechou tudo certinho, aí a gente só vai entrar aqui no sistema e
gerar o relatório para ele. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Acerca da coleta e o mapeamento das informações por parte da transportadora em
parceria com os assessores de transportes das distribuidoras, os sujeitos evidenciaram que
existe uma alta sincronização e alinhamento dos dados dos revendedores para elaboração das
rotinas de roteirização. Além disso, alguns sujeitos entrevistados comentaram que ocorrem
algumas visitas entre os funcionários desses departamentos para que possam trocar
informações e entender como suas rotinas se complementam. E11 acentua:
Então antes de atender o cliente, por exemplo, a gente tem que fazer
primeiro todo esse mapeamento. Aí, esse input, quem recebe, quem faz,
quem pega essas informações é a transportadora junto com o assessor de
transportes. Se for possível, o pessoal da própria programação vem aqui.
Assim, eles sempre tentam agendar uma visita, pelo menos anualmente, nas
bases de distribuição para entender, porque assim, isso aqui foi feito há dez
anos atrás, com certeza na realidade de hoje, não é a mesma de dez anos
atrás. Então ele tem que vir aqui, entender o que mudou, entender o que
mudou no carregamento, porque é que está demorando mais, o tempo de
carregamento, ele é medido também, da hora que o motorista chega aqui até
a hora que ele sai, todos os carros são rastreados e ele vai contando pelo
rastreador do carro. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Com relação a unidade de significado Controle de movimentação de produtos,
emergiram alguns pontos voltados as críticas das programações pré-estabelecidas, ao controle
da movimentação de entradas e saídas de produtos e aos fluxos de conhecimentos.
No que diz respeito às críticas das programações pré-estabelecidas, costuma-se ser
uma prática comum as distribuidoras elaborarem as rotas de entregas em função da demanda
de carregamentos e enviar estas programações as transportadoras parceiras para que estas
possam avaliar e promover algumas melhorias. Estas práticas foram observadas no contexto
das médias e grandes distribuidoras, onde os caminhões somente costumam ser liberados
quando estes procedimentos são realizados. O sujeito E11 evidencia:
Tem, a transportadora ela recebe tudo isso, na verdade, isso é mais a
gerência da transportadora do que minha, entendeu? Então ela é que vai
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avaliar tudo, quando ela (//) quando a gente recebe isso aqui, lá, sei lá, 20h,
vamos supor, ele vai disponibilizar isso, e a transportadora recebe um e-mail
com isso aqui no arquivo, entendeu? Aí ele vai criticar, ele vai dizer: “Olha,
se essa programação estiver assim, esse carro não vai conseguir cumprir por
causa disso, disso e disso”. Então antes de a gente liberar os carros para
carregar, a transportadora tem que criticar a programação, se for o caso, o
pessoal lá altera o que tiver que alterar, aí fala pra gente assim: “Agora pode
faturar”, aí a gente vai, fatura e libera o motorista para carregar. Entrevistado
11 (RAÍZEN)

A respeito do controle da movimentação de entradas e saídas de produtos, as
distribuidoras que operam em mais de um terminal de combustíveis têm em suas rotinas de
carregamento e descarregamento de produtos um controle no que diz respeito a
movimentação de combustíveis. Esse controle pode variar dependendo o terminal em que se
esteja operando. Vale ressaltar que as informações sobre o lançamento de notas fiscais de
entradas e saídas precisam estar sincronizadas entre os sistemas das distribuidoras, o sistema
dos terminais de combustíveis e da Petrobrás (que acaba liberando produtos diariamente ou
envia grandes quantidades por modal marítimo). E11 ressalta:
Inclusive o sistema lá é diferente, lá é armazenagem, então eu só vou
carregar o que eu armazenei lá, por exemplo, eu recebi um navio de 1 milhão
de gasolina, eu emito uma Nota Fiscal de armazenagem de 1 milhão de
gasolina, quando esse 1 milhão acabar, eu não tenho mais, entendeu, aquilo
ali, ele zera, todo dia o estoque tem que estar zerado. Eu mando um carro
para carregar e ele me devolve a armazenagem exatamente do volume do
carro. E então eu faturo, então eu dou uma saída e dou uma entrada, dou uma
saída e dou uma entrada. Claro que ele soma e no final do dia ele me dá uma
nota grande de todos os carros que carregaram, mas tudo o que eu faturei, ele
tem que me devolver, então no final do dia o meu estoque tem que estar
zerado, entendeu? Pelo menos a movimentação de entrada e saída tem que
zerar. E eu fico só lá com o saldo que eu tenho armazenado. Entrevistado 11
(RAÍZEN)

De forma parecida também se é realizado o controle dos fluxos de conhecimentos,
onde as transportadoras emitem faturas quinzenais sobre todos os caminhões disponibilizados
bem como as descriminações dos fretes e rotas planejadas. Uma vez que esses conhecimentos
são lançados nos sistemas do portal do transportador e seus respectivos pagamentos
efetivados gera-se crédito financeiro para o transportador e permite que as distribuidoras
continuem a utilizar os serviços destas empresas e dos agregados. E4 menciona:
Isso. Isso aí a gente só paga (//) aqui, na realidade, a gente tem a
comprovação de que a transportadora fez a sua viagem, então
automaticamente do dia 1º ao dia 15 a transportadora vai fazer uma fatura e
vai mandar para mim todos esses conhecimentos referentes a esses períodos.
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Aí no caso, pronto, quando ela manda para mim, esses conhecimentos vão
ser lançados no sistema para fechamento e gerar o crédito financeiro para o
cliente, para no caso, o transportador. Isso, para o transportador. Aí no caso,
pronto, aí a questão da quantidade de carros que eu hoje, está na faixa de 14
carros, você vê que o fluxo de conhecimento está muito grande, entendeu.
Entrevistado 4 (PETROX)

Sobre a Centralização de tarefas foram obtidos alguns elementos referentes ao foco
das unidades filiais nas atividades operacionais, liberação de pedidos e concentração das
decisões.
A respeito do foco das unidades filiais nas atividades operacionais verificou-se que as
distribuidoras buscam concentrar nas bases apenas as rotinas que estão relacionadas a questão
operacional. Isso se dá em função da concentração de diversas atividades que acabam
sobrecarregando os funcionários das unidades operacionais. Em outras palavras, um único
funcionário acaba executando várias funções, por exemplo realiza atendimento, programa
cargas, fatura notas, etc. Portanto, algumas distribuidoras visando a centralização das
atividades operacionais e procurando desvincular outras atividades que não dizem respeito as
rotinas operacionais de distribuição de combustíveis procuram delimitar e estabelecer
atividades voltadas as rotinas de atendimento, acompanhamento de controle de qualidade,
carregamento de veículos, monitoração do descarregamento de produtos no revendedor e na
aquisição de produtos a serem estocados, bem como na programação de rotas (esse em
parceria com os transportadores contratados) para os funcionários das bases. E5 corrobora:
Mas o foco maior nessas filiais é o operacional de base, então essas bases
fazem o atendimento ao motorista, ou seja, a recepção dos motoristas, tanto
para carga como descarga, eles fazem a distribuição, a coleta e a distribuição
de documentos, então eles estão trocando informações ali e estão
administrando o negócio ali. Então quem é que contata, por exemplo, o
terminal, o Pandenor, é a base, trabalho aqui, mas eu não meto o meu dedo
lá, não me meto a estar conversando com o terminal, porque eles são
operação exclusiva ali, de comunicação com a base da Total, operação, base,
ele faz o elo de comunicação com o terminal. Então ele está supervisionando
como é que está o fluxo, se a plataforma parou, se o carro quebrou, se o
carro chegou, se vai precisar de horário extra para atender a equipe de
vendas. Ele vai estar de olho como é que está a qualidade do produto, se está
saindo, como é que está a resolução da ANP 44, que é a amostragem de
combustíveis, tudo inerente a carga e descarga, o que está acontecendo ali, é
de responsabilidade da base, acompanhamento da base, porque ele vai
acionar os setores, ele vai informar setores, para que essa informação sirva
para futuras negociações. Entrevistado 5 (TOTAL)

A liberação de pedidos é uma das atividades que tem alta concentração e
interdependência de outros departamentos. Quando alguns clientes possuem algum problema
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na entrega, no veículo e até mesmo financeiro, os pedidos somente podem ser liberados à
medida que a matriz autoriza. Isso porque na tela pedidos dos sistemas operacionais das
distribuidoras, aparece apenas o que eles denominam de “projeto de pedido”, que pode ser
iniciado, mas só concluído quando todos os critérios forem cumpridos. E7 ressalta:
justamente, o atendimento é diretamente com o consultor, eu simplesmente
fico na parte da (//) a gente fica aqui na parte da logística, por exemplo, às
vezes o cliente está com um problema de entrega, ou para saber se o pedido
dele está liberado, que aqui a gente aprendeu aqui que isso faz parte também
da logística, entendeu, eu que lido também da conta, da liberação do pedido,
até porque influencia na nossa distribuição, não é, a minha distribuição está
baseada na entrega. Se eu tiver 10 pedidos e nenhum estiver liberado, eu não
posso fazer uma programação até eles terem liberado, porque eu não tenho
nada, ainda, só tenho um projeto de pedido a partir disso, os clientes que vão
pagando é que vai aparecer a minha entrega, aí vai, aí é aquela história, o de
Recife pagou, o de Goiânia pagou, mas não fechou o carro, tem que mandar
um carro assim para poder atender todo mundo. Entrevistado 7 (TERRANA)

Uma das principais observações percebidas pelo pesquisador foi concentração das
decisões. Esta concentração acaba resultando para algumas rotinas em um engessamento das
atividades, o que acaba gerando certa insatisfação dos coordenadores de base, principalmente
os das pequenas distribuidoras, que reclamam da falta de autonomia e da falta de inciativa por
conta das matrizes das distribuidoras em promover certas mudanças. E7 pontua:
é como eu te falei, é centralizadora e a gente tem que seguir, apesar de ter
uma equipe para isso, tem uma equipe para tomar conta de tudo isso, mas até
agora não... a equipe, por exemplo, se eu estou engessado, a equipe também
está engessada e acabou nisso, ninguém faz nada, só faz o que alguém
autoriza, o que o pessoal faz, aí já não tem (//) não sei se falta um pouco de
iniciativa de lá, porque daqui a gente faz o que pode, mas não sei de lá falta
uma iniciativa deles, ou eles não tem a menor brecha, uma brecha que a
gente pensa que eles têm, não é. Aí é por isso que...é por conta disso.
Entrevistado 7 (TERRANA)

Na unidade de significado Rotinas operacionais integradas foram obtidos elementos
acerca dos redirecionamentos dos clientes para questões comerciais, contato com pessoas de
outros departamentos e logística integrada.
Sobre o redirecionamento dos clientes para questões comerciais, as médias e grandes
distribuidoras visando o que fora discutido na unidade de significado centralização de
atividades, procuram estabelecer centrais de atendimento em que seus respectivos
revendedores tratem diretamente com os consultores específicos. Contudo, as informações
tanto comerciais quanto operacionais são compartilhadas entre as unidades e as centrais.
Assim, quando os clientes desejam alguma informação sobre o pedido de compra não
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procuram a base operacional, mas sim as centrais de atendimento ou o consultor externo que
fez a solicitação dos produtos. Logo, os clientes somente são direcionados as bases
operacionais quando possuem dúvidas muito específicas e técnicas sobre aspectos de
qualidade do produto, check list de veículos, etc. Já nas distribuidoras pequenas por não
possuírem essas estruturas de centrais de atendimento, o contato fica concentrado nas bases
operacionais. E10 comenta:
Não, fica no Rio, que é central de serviços, onde lá ele tem todas as
informações que ele precisa. Só que como é uma central no Rio de Janeiro,
não é um 0800, vamos dizer, convencional e muitas vezes o cliente se sente
mais (//) é mais fácil ele ligar para a base. Não é, então às vezes nós temos
condição de informar, outras vezes, não. Nós temos condições de informar
questões operacionais, não temos condições de informar questões
comerciais. Então qualquer questão que seja comercial, a gente redireciona o
cliente ou para ele ligar para a central ou para ele ligar para o contato dele,
que é o Assessor Comercial da Ipiranga. E em relação ao operacional, o
cliente quer saber sobre carregamento, querendo saber se o pedido vai ser
atendido, aquela coisa toda, geralmente ligam muito para cá, a gente passa
alguma informação para ele, sim. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

No que concerne ao contato com pessoas de outros departamentos, além das centrais
de atendimento que procuraram concentrar todas as atividades referentes as rotinas de
atendimento de aos revendedores, as distribuidoras procuram estar em contato com
departamentos que incidem diretamente nas atividades operacionais, como é o caso dos
departamentos de abastecimento. A relação com este tipo de departamento permite que as
bases operacionais consigam monitorar e gerenciar os níveis de estoque e gerir as cotas
diárias e prazos de recebimento de navios. E11 reforça:
É distribuir, pegar o caminhão e botar ele para fazer entrega. Essa gestão de
abastecimento eu tenho muita (//) eu falo muito com o pessoal de
abastecimento, quem tem contato aqui sou eu. Então assim, se eu estou
vendo que o estoque está abaixando demais, então eu estou sempre em
contato com eles que é para a gente manter um equilíbrio. Mas em
atendimento ao cliente a gente não participa, entendeu, é o time do
comercial, junto com o abastecimento, junto com S.S.M.A., junto com a
transportadora, com transportes, então eles é que fazem todo o estudo para
ver se a base consegue atender. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

A logística integrada é uma das rotinas operacionais que tem suas atividades
vinculadas com outros empresas e departamentos. No cenário das distribuidoras que possuem
contratos com transportadoras, verificou-se que no sistema de gestão, um dos módulos diz
respeito a análise de pedidos, emissão de notas, montagem de cargas e logística. Contudo, as
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informações sobre questões logísticas são alinhadas com os sistemas de gestão das
transportadoras, como por exemplo é o caso das distribuidoras Ipiranga e Raízen que possuem
unidades de apoio das transportadoras em suas respectivas unidades operacionais. E10
pontua:
É, nesse ponto, hoje nós temos - como eu te disse - vamos dizer, uma
definição. A gente tem um sistema próprio que roda a questão dos pedidos,
roda o faturamento, e a parte, vamos dizer assim, logística, integrada, é feita
pela Tropical Transportes, que fica (//) é uma empresa do grupo da Ipiranga,
são funcionários da Ipiranga, também, só que é transportadora. Entrevistado
10 (IPIRANGA)

Na unidade de significado Capacidade de adaptação a novos procedimentos
surgiram alguns pontos acerca dos procedimentos com a nota fiscal eletrônica, sistemas de
rotatividade de compras do cliente, parametrização de sistemas com seguradora de cargas,
capacidade de lidar com diversas atividades e dificuldades em adaptação a novas diretrizes.
O procedimento com notas fiscais eletrônicas foi identificado como uma das
atividades que sofreram alteração para as distribuidoras de combustíveis. Essa mudança se
caracterizou pela inserção de dados do transportador visando a conferencia de informações
com os sistemas da SEFAZ e do portal do transportador. Essas medidas externas visam a
minimização de fraudes fiscais, visto como um dos principais problemas que os sindicatos
destas empresas precisam lidar. E5 detalha:
Um exemplo, rotina na Nota Fiscal Eletrônica, já está previsto agora para 1º
de março de 2014, no Distrito Federal, uma alteração da versão da Nota
Fiscal para o cliente, e aí nessa versão eles estão exigindo que o
transportador, no campo de dados do transportador, registre o CNPJ das
pessoas. Porque isso, porque nem todas as operações hoje da Total ou de
qualquer outra distribuidora, no nosso cadastro o transportador tinha esse
CNPJ, eu dizia que o FOB, por exemplo, ele era a placa tal, o motorista tal, e
o transportador próprio, mas dentro do meu cadastro próprio, eu não tinha o
CNPJ e esse banco de dados eu gero aqui e transmito para a Secretaria da
Fazenda, a Secretaria da Fazenda valida essa nota fiscal, e autoriza o uso.
Entrevistado 5 (TOTAL)

Um dos pontos mencionados pelos sujeitos de pesquisa diz respeito aos sistemas de
rotatividade de compras do cliente. No cenário das pequenas e médias distribuidoras do
Complexo de Suape/PE não é possível identificar essas ferramentas. Os entrevistados
pontuaram a necessidade de um módulo para mensurar a rotatividade média de compras do
cliente revendedor e, a partir disso, promover melhorias e ajustes no planejamento de vendas.
Além disso, o fato de não possuírem ferramentas adequadas de registro de contato com os
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clientes compromete o planejamento de vendas das rotinas operacionais. O que estas
empresas costumam fazer é planejar as visitas semanais em função da agenda dos consultores
externos. Todavia, essas informações são pouco aproveitadas para se mensurar dados de
rotatividades de compras dos revendedores. E5 completa:
Sim, o que é que acontece: o nosso sistema hoje, ele não sugere, ele não tem
hoje uma inteligência de qual é a rotatividade do cliente, o que nós temos é
um planejamento de vendas, então hoje (//) aliás, vamos falar, essa semana,
iniciamos em 23 que vai a 28, de 23 a 28, qual foi o planejamento de eu
contatar o cliente nessa semana, foi na semana anterior, nessa semana
anterior a equipe de vendas entrou no sistema da empresa e cadastrou:
"Segunda, eu vou contatar o cliente A,B, C, D, E, F, G ,H, L, J... na terçafeira, o cliente D, E, F, G, H, I... e vai, na quarta-feira, o cliente tal”, o que
não impede de você ter uma transição ali, a entrada de um cliente que não
estava previsto, ou de uma tiração de um cliente que não estava previsto, não
impede, mas você tem um planejamento de ligações ativas. E nesse
planejamento é onde a gente (//) é feito já pensando na realidade do cliente e
nos dias frequentes que ele vem comprando isso para gente. Então a
inteligência ainda que não esteja dentro do sistema, a gente pega ele
contatado, do dia a dia, da rotina, faz o planejamento e aplica, é por aí que a
gente vai mapeando. Entrevistado 5 (TOTAL)

Além da carência dos sistemas que mensurem a rotatividade média de compras dos
revendedores, uma outra problemática encontrada pelas pequenas e médias distribuidoras é a
parametrização de sistemas com seguradora de cargas. O Entrevistado 7 da distribuidora
TERRANA comenta que: “É, ele não é sincronizado, ele não é parametrizado, ou seja, para
o seguro eu tenho que entrar no site da seguradora e fazer o procedimento”. Esses
procedimentos dificultam e retardam as rotinas de roteirização e até mesmo a negociação com
os revendedores não bandeirados, que em alguns casos não optam em fazer seguros nos
produtos adquiridos devido a custos adicionais. Contudo, uma vez que os órgãos reguladores
vêm fiscalizando e cobrando com mais intensidade o estabelecimento de seguros, as
distribuidoras precisam se adaptar a estas demandas, mas lidam com a dificuldade de não
terem sistemas parametrizados e terem que negociar e cadastrar todas as informações junto as
seguradoras paralelamente com as rotinas de atendimento a clientes.
Ainda no que tange a adaptação a novos procedimentos, os coordenadores e
funcionários das bases operacionais precisam desenvolver capacidades em lidar com diversas
atividades simultaneamente. Em decorrência das constantes mudanças que esse segmento
apresenta como mudança de composição química de produtos, alterações de procedimentos de
carregamento e descarregamento, controles de qualidade, exigências de seguro de cargas, etc.
Logo, concomitantemente as adaptações que precisam ser incorporadas nas rotinas de
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distribuição, se faz necessário dar continuidade aos processos corriqueiros de atendimento e
demais rotinas. Em outras palavras, cabe aos funcionários das unidades operacionais
continuar atingindo as metas diárias programadas incorporando gradativamente às diretrizes
internas e externas. E7 comenta:
É, tem essas mudanças, é mesmo que imposto, a gente não tem o que fazer,
tem que seguir. A parte de mudança de operadora, não, como é? Da
quantidade de produto, a gente não vai mexer tanto, porque isso fica a parte
do terminal, a questão de garrafas, sacolas, que a gente tem que preencher,
isso vai (//) atrapalha um pouco, porque às vezes quando as vendas estão
muito aceleradas, a gente vai ter que parar para preencher garrafa para poder
mandar, atrapalha um pouco na distribuição, na distribuição, até mesmo no
atendimento dos FOB, também, que fica aqui na porta e a gente vai ter que
(//) todo mundo (//) se todo mundo pedir garrafa e agora tem seguro,
também, todo mundo pedir garrafa e seguro, a gente vai fazer. Entrevistado 7
(TERRANA)

As dificuldades em adaptação a novas diretrizes foram observadas em algumas
distribuidoras. Um dos casos mais emblemáticos foi visualizado em uma base operacional que
não conseguiu se adequar as normativas da ANP sobre Amostra-Testemunha - Resolução
ANP Nº 44, de 19.11.2013 - e sofreu algumas multas quando era exposta as fiscalizações
repentinas de aplicação dessa diretriz. Dessa forma, por falta de capacitação dos funcionários,
falta de entendimento da diretriz e concentração de tarefas em um único funcionário, esta
distribuidora foi condicionada a se adequar devido as onerosas multas impostas pelos agentes
fiscalizadores. E6 complementa:
a gente não conseguiu ainda, não, se adaptar, nem tanto a gente, tanto os
próprios motoristas, essa questão dessa lei, do sacola de amostra, dos
preenchimentos corretos, da questão do recolhimento, da amostra, então
assim, a WD, ela sofre um pouco com essa (//) com esse novo procedimento,
a gente tem dificuldade, porque por sinal tem algumas distribuidoras, têm
uma pessoa responsável, fica responsável por isso, para preencher e , às
vezes é a gente mesmo que faz isso, só a coleta que é os meninos, mas, às
vezes, quando um posto pede, é a gente que preenche as sacolas. Então é que
é complicado. Entrevistado 6 (WD)

Na unidade de significado Implementação de atividades surgiram alguns pontos
acerca de adaptação dos sistemas operacionais as rotinas de distribuição, as notas com
temperatura, mudanças gerais de rotinas em todas as bases, antecipação às mudanças para
adequação as novas diretrizes e importações XML.
No que se refere a adaptação dos sistemas operacionais as rotinas de distribuição,
verificou-se que alguns sujeitos, especificamente das médias e grandes distribuidoras,
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comentaram que à medida que os novos procedimentos passam a ser incorporados nas rotinas
diárias de distribuição de combustíveis, a empresa procura realizar adaptações aos sistemas de
gestão para ter um maior controle das informações. Um dos sujeitos comenta a Resolução
ANP Nº 44, de 19.11.2013 como um exemplo de incorporação de informações para melhoria
nos sistemas de gestão de algumas distribuidoras. E10 explica:
A retirada de amostras, exatamente, então o nosso sistema, ele não era
preparado para essa resolução, não é, porque a gente teve que mudar a
questão dos lacres, a gente teve que adquirir os envelopes de amostra
testemunha, não é, e esse trabalho, se fosse feito de uma maneira sem
nenhuma mudança, ia ser muito, muito complicado. Então eles adaptaram o
sistema, questão de faturamento, a questão da amarração da viagem, para
amarrar os envelopes com os lacres, porque toda nota tem que sair com
todos os lacres, informar isso em todos os envelopes para a gente poder
fechar a carga e atender a Resolução da ANP. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Outra medida que precisou ser implementada nas rotinas de distribuição está
relacionada com as notas com as temperaturas dos combustíveis. Os sujeitos relataram que os
terminais de combustíveis fornecem diariamente os relatórios de entradas e saídas de produtos
e os saldo inicial e final da movimentação de combustíveis. A partir desses dados fornecidos
as bases operacionais procuram comparar com os controles internos verificando as diferenças
de temperaturas (Figura 32). Dessa forma, as notas emitidas devem conter a temperatura do
produto e serem ajustadas para que as diferenças sejam controladas, assim como no controle
de estoque. E11 reforça:

É, o controle de estoque quem faz sou eu. Todo dia a BR passa para a gente
o relatório, aí eu vou, assim, de saída, de entrada e o saldo inicial e final, aí
eu vou ter que comparar com o meu. Vai ter a variação por causa das
diferenças de temperatura, porque eu vou emitir uma nota com a temperatura
aqui no sistema e ele vai liberar o carro lá, quando ele der a saída, ele vai
usar também a temperatura dele. A gente atualiza toda hora ímpar a
temperatura igual à deles lá, só que nem sempre é assim, por causa de
arredondamento, alguma coisa no próprio sistema, não vai bater 100%. Se o
carro lá carregou 20 mil, ele vai dar a saída 19.990, por exemplo, e eu vou
dar a saída aqui de 19.802, vamos supor. É essa a diferença das
temperaturas, aí todo dia tem que controlar, todo dia a gente tem que
controlar isso aqui. Entrevistado 11 (RAÍZEN)
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Figura 32 - Controle de expedição de combustíveis
Fonte: O autor (2016).

Acerca das mudanças gerais de rotinas em todas as bases, os sujeitos relatam que
devido à alta demanda e prazos curtos de adaptação gera-se um grande caos nas rotinas
operacionais das bases. Em outras palavras, procedimentos que costumavam ser mais rápidos
e já estavam consolidados passam a ser mais lentos quando são implementadas as novas
diretrizes. Porém, como essas diretrizes são comuns a todas as bases operacionais, cabe a cada
distribuidora desenvolver mecanismos de adaptação e até mesmo identificar os sinais destas
mudanças antes que essas diretrizes entrem em vigor. E, portanto, não terem tantos percalços
em suas rotinas de distribuição. E11 novamente comenta:
Mudou da água para o vinho, porque assim, a demanda é muito grande, eles
deram um prazo muito curto para a gente se adequar e eles assim, não
perceberam que isso ia gerar um transtorno horrível. Porque se o caminhão
demorava uma hora para carregar, agora ele demora uma hora e meia,
porque tem que carregar, ele tem que parar para tirar a amostra de todos os
tanques, ir lá, lacrar, o operador é que lacra, o motorista não pode mais
lacrar, de qualquer carregamento. Então imagine que eu não tinha pessoas
para fazer isso, a gente não tinha é (//) até a própria matéria prima, a questão
dos envelopes, a questão dos frascos, dos lacres que tiveram que ser
mudados. Então a gente teve um tempo curto para se adequar a isso aí e
assim, mudou a rotina em todo lugar, a gente aqui, se eu demorava dois
minutos para liberar o motorista, agora eu demoro dez, porque eu tenho que
ir lá, pegar lacre, imprimir a etiqueta, lançar os envelopes no sistema,
mandar o motorista assinalar que está recebendo os envelopes, tudo isso
mudou. Assim aumentou muito, aumentou muito, muito mesmo. Mas assim,
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você tem que se adequar, porque se não se adequar, leva multa, não é?
(risos) Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Ainda no que concerne a antecipação às mudanças para adequação de novas diretrizes,
um dos sujeitos relata que quando uma mudança passou a ser sinalizada no segmento, sua
respectiva distribuidora já tinha conhecimento que essa medida seria implantada. E quando os
terminais de combustíveis convocaram todos os coordenadores das distribuidoras para
comunicar sobre essa nova mudança, esta base já se antecipou de modo a comprar e estocar
todos os materiais necessários e capacitar os funcionários da unidade sobre o novo
procedimento a ser implantado nas rotinas de distribuição. E4 pontua:
Exatamente, o bom é que, pronto, aqui a gente tem a nossa filial aqui em
Ipojuca, a gente tem um setor, que é o setor de operações, que fica na nossa
matriz em Aracaju, que geralmente quando vai acontecer qualquer tipo de
mudança, eles já estão procurando mecanismos para poder se ajustar e se
adequar à questão da ANP. Uma forma disso é, pronto, a gente viu o ano
passado a nova regulamentação sobre a questão da Resolução 44, que é
sobre a questão dos envelopes de amostra e das amostras testemunha. Então
quando o terminal já estava aqui se reunindo para com as distribuidoras para
ver como seria o procedimento, o pessoal lá já tinha, já tomado a atitude de
(//) a questão da aquisição das garrafas, da aquisição das sacolas, já para
poder se preparar para não deixar para a última hora, porque até mesmo teve
algumas distribuidoras que, no caso, deixaram para a última hora, mesmo,
porque pensavam que essa resolução iria acabar, no caso, ela não iria, como
diz o ditado popular, não iria vingar e na realidade ficaram nessa
expectativa, então o pessoal lá na matriz, já se mobilizaram, porque sabiam,
mesmo ou não, se acabasse ou não, se ela não fosse para frente, mas pelo
menos já estavam, já preparado. Então, pronto, a gente já tinha o estoque das
garrafas, já tinha os estoques já dos envelopes de amostra, então já foi, já,
para a gente já foi mais tranquilo, porque a gente já pegou de maneira
natural, porque você pega em cima, então esse setor de operações, sempre
quando há alguma mudança, quando há alguma alteração, eles já se
mobilizam, já, para ir adequando todas as demais filiais a estarem preparadas
para essas mudanças. Entrevistado 4 (PETROX)

Outra implementação de atividades diz respeito as importações XML, esses
procedimentos são relacionados as notas fiscais emitidas acerca dos serviços contratados com
transportadoras e de compra de produtos junto a fornecedores. O principal fato é no caso das
transportadoras, onde quinzenalmente (prazos comumente estabelecidos com as distribuidoras
para acertos financeiros) já se acumula muitas notas fiscais que precisam ser incorporadas no
sistema de gestão para controle financeiro e operacional. Dessa forma, algumas distribuidoras
visando otimizar tempo nas rotinas de distribuição adotaram as importações por XML para
minimização de erros e precisão das informações a serem cruzadas com os sistemas da
SEFAZ, portal do transportador e canal cliente Petrobrás. O sujeito E4 discorre sobre sua
experiência:
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nesse caso, hoje, quem fica com essa parte é a parte da gerência
administrativa, ela controla a questão do bem estar e também a questão de
como o comportamento, também, não é, de como as atividades vão
repercutir no dia a dia do funcionário, não é. Pronto, quinta-feira, mesmo, eu
estive na matriz, em Aracaju, tive até reunião com o pessoal e sempre eles
costumam perguntar da questão de como está sendo o dia a dia, se tem
alguma dificuldade, o que poderia melhorar para (//) pronto, hoje, eu vou te
falar, a gente estava falando sobre a questão da importação de XML, aqui a
gente tem hoje, no caso, três transportadoras, em uma dessas transportadoras
o fluxo de conhecimentos é muito grande, pronto, um exemplo, está na faixa
de 200 conhecimentos, por quinzena, só essa. Aí você tem um agravante das
demais, então o que acontece, querendo ou não, esses conhecimentos
acabam tomando uma boa parte do seu dia. Então, pronto, essa pessoa, na
pessoa da gerente administrativa, a Sílvia, ela verificando, eu passei para ela
essa informação sobre a questão da quantidade de documentação, ela já
entrou em contato com o setor de informática para tentar ver o que poderia
fazer para minimizar essa problemática, que querendo ou não, para a gente
não deixa de ser um problema, porque para você adquirir, eu já tive dia de
ter que digitar 200 conhecimentos. Entrevistado 4 (PETROX)

5.3.11. Capacidade dinâmica: capacidade de percepção do ambiente
Na sub-categoria Capacidade de Percepção do Ambiente verificou-se a formação de
sete unidades de significado, são elas:
 US56 – Pesquisa e Desenvolvimento
 US57 – Melhoria de rotinas em decorrência de erros
 US58 – Certificações de qualidade de combustíveis
 US59 – Elementos críticos para estabelecer relações comerciais com fornecedores
 US60 – Exigências da Petrobras para com as distribuidoras de menor porte
 US61 – Reconhecimento de clientes revendedores nas regiões
 US62 – Fornecimento de combustíveis em outros segmentos de mercado
Sobre a unidade Pesquisa e desenvolvimento foi identificado alguns elementos
voltados a inovações, equipes de desenvolvimento, projetos estratégicos, programas de
qualificação, métodos de tentativa e erros, a necessidade de implantação de P&D para as
rotinas de distribuição.
Sobre as inovações, equipes de desenvolvimento e projetos estratégicos, os sujeitos
mencionaram que algumas distribuidoras possuem um grupo de pessoas que são orientados a
desenvolver estratégias voltadas ao mercado de distribuição de combustíveis. Por exemplo,
um dos sujeitos de uma distribuidora de médio porte evidenciou que com base em pesquisas
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de mercado, análise de custos, estudos do segmento de transportadoras, essa empresa decidiu
abrir uma nova transportadora visando ofertar um suporte maior para o negócio principal de
distribuição de combustíveis. Além disso, estrategicamente à medida que o número de
clientes bandeirados iria aumentando, era preciso que a empresa desenvolvesse uma reputação
e se diferenciasse pelo padrão de qualidade no serviço, principalmente confiabilidade da
entrega de produtos. E5 corrobora:
Inovações porque a empresa, ela também tem uma equipe de
desenvolvimento e de estratégia. As estratégias, de olho nas estratégias eles
vão estar montando projetos, projetos estratégicos, esses projetos
estratégicos vão precisar de equipes envolvidas, certo. E aí é lógico, você
vai, um exemplo: a Total pensou em montar um negócio de transportadora:
"Eu sou distribuidor, mas eu quero alargar o negócio dentro, um segundo
negócio de transporte dentro do negócio de combustíveis. Então eu vou,
pego um projeto, para se montar uma transportadora”. Então eu vou ter
contratação de motoristas, treinamento de motoristas, cativo e o autorizado,
manutenção, você tem toda uma cadeia aí de estrutura de pessoal, e entre
outros, de material, para construir esse novo setor. Isso é uma estratégia,
isso, quer dizer, isso é uma realidade nossa, nós temos esse negócio, é para
exemplificar que projetos seriam esses, que inovações seriam essas.
Entrevistado 5 (TOTAL)

Com relação aos programas de qualificação, os sujeitos evidenciaram que algumas
distribuidoras mensuram o desempenho de suas respectivas rotinas operacionais por meio de
indicadores, que por sua vez são analisados nos critérios e parâmetros de qualidade definidos
pelas empresas. Além disso esses indicadores são construídos com base nas etapas que
envolvem as três principais rotinas (atendimento, carregamento/descarregamento e
roteirização) visando o alinhamento dessas atividades para melhoria da eficiência dessas
rotinas. E5 pontua:
cada setor, hoje, tem os seus indicadores, inclusive os indicadores, eles são
avaliados por um programa de qualificação de resultados da empresa. Então
você tem indicadores em três departamentos, que equivale a 30% do
programa de qualificação de resultados. E você tem 70% que é outros tipos
de indicadores. Existem dois modelos de indicadores, um que é indicadores
de resultados e o outro, eu não me recordo exatamente o nome exato dele,
mas são dois tipos de indicadores, um que leva 70% do valor, o outro leva
30% do valor, que é do departamento. Entrevistado 5 (TOTAL)

Sobre os métodos de tentativa e erros, bem como a necessidade de implantação de
P&D para as rotinas de distribuição, os sujeitos evidenciaram que o ideal para as
distribuidoras era ter um departamento de P&D consolidado. Eles comentam que a diretoria,
coordenadores de base e demais gerentes operacionais em seus discursos afirmam a
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necessidade de mudanças de processos corriqueiramente. Porém sempre estabelecem manuais
ou reescrevem procedimentos e não se atentam que todas as etapas e procedimentos de uma
rotina específica precisam ser estudados visando implantar algo que funcione. Observou-se
que não se é feito dessa maneira, mas os ajustes e melhorias são decorrentes de erros. E7
reforça:
Não era pesquisa em desenvolvimento, era tentativa e erro, era na tentativa e
erro, fazendo e errando. Era desse jeito. Hoje se alguém chega aqui, está
aqui, olha, lê, dá uma lida em casa. Vê o procedimento, consegue fazer, mas
tem algumas coisas que não vai dar certo, mas aí a gente sempre procura o
que vai (//) o melhor para fazer. E para ele (//) nunca, chegou agora, isso
aqui é bom, falta um pouco mais de audácia da empresa em fazer essa
pesquisa, não sei se estava sem tempo ou não queria deslocar alguns
funcionários para fazer isso, mas se alguém fizesse isso, o P.D, via que tinha
alguns procedimentos que não tem necessidade e mudava esses
procedimentos. Como tem muito procedimento aqui que não dá certo, mas a
gente tem que fazer por que foi (//) é exigido. Mas não dá certo. Entrevistado
7 (TERRANA)

Em relação a unidade de significado Melhoria de rotinas em decorrência de erros,
alguns pontos sobre melhorias no controle do tempo dos procedimentos, mudanças em
decorrência das dificuldades, ajustes por erros operacionais e pesquisas de consultorias.
No que se refere ao controle do tempo dos procedimentos, um dos sujeitos mencionou
o fato de buscar mensurar o tempo nas rotinas de carregamento que os caminhões de sua
distribuidora costumam levar para preencher todos seus compartimentos na área do terminal
de combustíveis. Essa mensuração também é monitorada pelo terminal, que tem a
preocupação de minimizar e reduzir o tempo desses procedimentos. Muitas distribuidoras
escolhem os terminais para montarem suas estruturas operacionais em função do tempo médio
que os procedimentos são realizados e da cessão de espaço disponibilizada para
comercialização. E7 comenta:
quando eu cheguei aqui bem empolgado, eu fazia uma pesquisa de saber o
tempo, com o tempo, mas aí o terminal começou a usar, também uma forma
de tempo, eles controlam, mesmo, o tempo de (//) entrou para carregar, isso
aí, tem entrada, saída, não é, por exemplo, aqui ele levou 40 minutos, que é o
tempo comum, mas ele só carregou o tanque, aqui já levou menos de 20
minutos, ou também, em 20 minutos ele fez o procedimento. Aí para (//)
entendeu, aí a gente vê a satisfação aqui. O pessoal também de (//) por
exemplo, já melhorou muito o que tu vê numa pesquisa aqui, levava uma,
duas horas para fazer, tinha tempo que era uma, duas horas para fazer um
carregamento, e agora já está, tipo aí, o cara carregou aqui, já está (//) é
interessante, aqui, em 20 minutos ele carregou dois tanques, entrou, carregou
e saiu, isso aí... passou na balança de 9:23, saiu 9:58, ou seja, ele não perdeu
tempo nenhum ali dentro. Entrevistado 7 (TERRANA)
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Sobre as mudanças em decorrência das dificuldades, ajustes por erros operacionais e
pesquisas de consultorias verificou-se que poucas distribuidoras realizam ajustes em
decorrência de pesquisas e análise de eficiências de processos. Em geral, a prática mais
comum para correção de erros são as recorrências de falhas. Todavia algumas distribuidoras
contratam consultorias que analisam e propõem soluções paliativas para alguns problemas
críticos, mas o fato de não se acompanhar esses problemas e não os estudar com profundidade
faz com que sejam corriqueiros. E3 discorre:
a gente vem, assim, vem dizendo muito assim, que as empresas mudam
quando ela encontra alguma dificuldade e necessita que mude, porque tem
aquele ditado, “time que está ganhando não se muda”, não é, mas existe
empresa que tem necessidade realmente de mudar para se ver a experiência,
se tem a experiência, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então hoje a
empresa que eu trabalho, ela trabalha em cima de erros, vamos dizer assim,
então se está dando certo, vamos continuar e vamos aumentar, vamos ser
ousados em aumentar, mas não vamos mudar, vamos mudar realmente
quando for para mudar, quando for requisitado de alguns clientes, que está
tendo dificuldade naquilo ali. Então a gente vai escutar, vai ter uma pesquisa
da parte da consultoria, para ver se realmente está tendo dificuldade naquele
aspecto, e se muda. Agora, constantemente, mudança, eu acredito que não.
Entrevistado 3 (SETTA)

Acerca da unidade de significado Certificações de qualidade de combustíveis,
surgiram elementos que discorrem sobre a contratação de laboratórios para análise de
produtos, avaliações constantes de qualidade, testes de qualidade ofertados pelos terminais de
combustíveis e entraves de procedimentos operacionais.
Aa contratação de laboratórios para análise de produtos costuma ser uma prática
habitual de algumas distribuidoras de combustíveis que se atentam as certificações de
qualidade dos produtos. Além disso, para as empresas que contratam laboratórios, as
avaliações ocorrem semanalmente devido ao alto fluxo de compras de produtos armazenado e
que são adquiridos junto aos fornecedores. Vale ressaltar que há distribuidoras que preferem
utilizar os laudos emitidos nos testes de qualidade ofertados por uma empresa contratada que
promove e emite as certificações de qualidade nos terminais de combustíveis, o que lhes é um
direito adquirido uma vez que é de responsabilidade dos terminais a gestão desses produtos.
Contudo, visando transparecer e garantir confiança com os clientes revendedores, para
algumas distribuidoras quanto mais certificações de qualidades forem emitidas mais
credibilidade se adquire com os clientes. E3 pontua:
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Então o que foi que a gente fez, a gente contratou um laboratório para que
analisasse o produto da gente que está saindo, para se ter uma credibilidade
melhor do que a gente também estar vendendo e que a gente estava
comprando e comercializando em determinado terminal que a gente estava
alugando. Então, aquele terminal, que a gente está comprando aquele
combustível, ele tem esse procedimento de analisar os nossos produtos e
vem (//) e passar para a gente com a credibilidade e confiança que o cliente
merece receber. Então a gente fez um contrato com um laboratório, a gente,
a cada semana, a cada fim de semana a gente manda o nosso produto para
ser avaliado, analisado: "Está dentro da conformidade?”, - “Está não? Então
o que é que está faltando? Então vamos fazer um... vamos fazer aqui um
relatório e pedir que o terminal analise também com a gente para melhorias”,
então realmente isso aí é um diferencial que está tendo, até mesmo questão
de multas, questão de surpresas futuras que possam atrapalhar o processo de
venda que qualquer empresa. Entrevistado 3 (SETTA)

Os entraves de procedimentos operacionais foram relatados pelos sujeitos,
principalmente no que tange aos procedimentos dos terminais de combustíveis, tanto para
carregamento de veículos quanto para realização dos testes de qualidade de produtos. Logo,
observou-se que devido à alguns atrasos operacionais, alta demanda para se realizar os
procedimentos de carregamento e descarregamento de produtos comprados a fornecedores
juntamente com os atrasos operacionais nas bases, em determinados períodos do dia acumulase uma grande quantidade de veículos. Contudo, o que os coordenadores e gerentes
operacionais buscam analisar é a capacidade operacional do terminal de combustíveis em
minimizar esses entraves nas rotinas de carregamento e descarregamento. E1 salienta:
Para uma série de coisas, vamos lá, vamos começar, para um lançamento, o
pedido, chegou, está liberado o pedido, a nota está bloqueada, aí começa no
Temape, é outro gargalo, quando começa o Temape encher de carro, muito
carro, o pessoal não gosta de carregar no Temape, porque quando dá na parte
da tarde, aí é um gargalo, aí começa a correr para o Pandenor, porque quanto
a isso, o Pandenor já é mais rápido, que o Pandenor é mais rápido, a emissão
das notas, quando o pedido bloqueia. Porque tem distribuidora que o cliente
tem limite de 200 mil, tem distribuidora que o cliente só tem limite de 100
mil Reais, às vezes: "Aqui eu não vou querer tanto, não, eu vou para ali, que
ali tem esse diferencial para mim, ali é melhor isso, isso e aquilo”, aí o
motorista (//) para o motorista isso é bom, quando ele chega e já está tudo
pronto, para o motorista só é bom quando ele chega e está tudo pronto. Às
vezes não gosta de carregar no Temape, porque o Temape está demorado,
não gosta de carregar na outra companhia, porque quando chega lá, demora,
também e para eles tudo é demora, para eles, se demorou um minuto, já está
ruim. Entrevistado 1 (FAN)

Na unidade de significado Elementos críticos para estabelecer relações comerciais
com fornecedores emergiram alguns pontos relacionados com o estabelecimento de contratos
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anuais com os terminais de combustíveis, contratação de mais espaço de armazenagem,
estrutura adequada para recebimento de navios e práticas de licitação.
Acerca do estabelecimento de contratos anuais com os terminais, os sujeitos
pontuaram que em momentos passados os contratos de armazenagem e serviços com os
terminais de combustíveis eram de longo prazo, mas com a expansão e crescimento do
mercado de combustíveis e, por conseguinte, pelo maior poder de negociação que a
distribuidoras adquiriam ao longo dos anos em decorrência da alta capacidade de vendas, os
contratos com os terminais passaram a ser anuais, o que não invalida qualquer distribuidora
pleitear contratos maiores. Isso acaba se refletindo em um mercado mais aberto a novos
concorrentes no segmento de armazenagem. Logo, uma vez que as distribuidoras não estejam
satisfeitas com a prestação de serviço do terminal em questão, não precisa esperar muito
tempo para o cumprimento do contrato ou ressarcir o terminal com valores vultuosos devido à
quebra dos acordos estabelecidos. E7 complementa:
Para todo mundo. Antigamente chegou aqui, contrato de cinco anos, dez
anos. Aí só que agora é anual. Aí como isso é anual, foi bom para a gente,
não sei se foi tão bom para a armazenadora, não. O que acontece, fica o
mercado aberto, vamos supor, vai que alguém lá do TEMAPE resolve sair, e
o TEMAPE, liga para a minha gerência, para a minha diretoria e diz: "Olha,
tem uma vaga aqui para vocês, vocês querem vir? A armazenagem da gente,
a gente cobra tanto”. Aí a Pandenor está me cobrando um X, mais caro,
então o negócio acaba: "A TEMAPE me cobra tanto, vocês vão fazer a
mesma coisa ou vão querer que eu saia?” Entrevistado 7 (TERRANA)

Sobre a contratação de mais espaço de armazenagem, as médias e grandes
distribuidoras comentam a melhoria de infraestrutura para armazenamento de produtos. Essas
distribuidoras costumam receber navios com grandes quantidades de produtos para serem
comercializados. Para isso os terminais disponibilizam um espaço específico com um limite
de dias que esses produtos precisam ser comercializados para que não atrapalhe a chegada de
outros navios com novos fornecimentos de combustíveis. Além dessa modalidade as práticas
de bombeios são rotineiras principalmente nas transferências de combustíveis entre terminais,
bem como na liberação de cotas. E10 pontua:
Eu acho que melhorou bastante, em virtude até mesmo de a gente ter
contratado mais espaço aqui no mercado. Porque o fluxo de navio eu acho
que não mudou muito, mas como a gente tem mais espaço, quando um navio
chega, a gente recebe mais produto. Então a gente armazena esses produtos
com esse espaço que chama T de navio, que ele, por exemplo, para gasolina
é 12 dias, para o diesel é 14, mas fora esses intervalos existem bombeios,
podem ser solicitados, isso se a Petrobras tiver disponibilidade, então essa
questão da cabotagem, hoje, SUAPE é um polo, em comparação a outros,
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aqui no Nordeste, é um polo bastante seguro, aqui a gente não tem quase
nenhum problema com navio que chega. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

Ainda no que concerne a estrutura de recebimento de produtos, um dos sujeitos
vinculados a uma distribuidora de grande porte reforça que o Complexo Industrial Portuário
de Suape/PE possui uma estrutura adequada para recebimento de navios. Essas estruturas são
os peers, que auxiliam no escoamento dos produtos. É importante ressaltar que as ações das
distribuidoras em identificar novos espaços para recebimento de produtos se faz necessário
devido à ameaça risco de manter o espaço restrito no terminal de operações. Dessa forma, em
função da alta demanda e com um giro maior corre-se o risco da distribuidora não conseguir
descarregar produtos dentro do espaço contratado por ainda não ter comercializado todo seu
estoque. E10 novamente ressalta:
A gente tem um peer bom para descarregar, existe concorrência entre outros
produtos para descarregar no píer, mas eu acho que a gente tem dois ou
quatro peers, só dá problema se o navio que vai descarregar, ele não
consegue atracar naquele peer por causa da calada, a calada é o espaço do
navio, então ele (//) esse seria um dos problemas, mas a gente não está tendo
muitas situações assim, críticas, mas eu volto a dizer, graças principalmente
à ação da companhia em procurar no mercado espaço de produto, porque se
a gente manter apenas esse espaço que a gente tem aqui na Petrobras a gente
teria problemas com a nossa cabotagem, porque a gente teria uma demanda
alta com um giro maior e não ia ter a descarga do próximo navio dentro do
espaço. Entrevistado 10 (IPIRANGA)

A utilização de práticas de licitação é um dos elementos críticos para estabelecer
relações comerciais com fornecedores. No caso da BR distribuidora, que administra e
compartilha um terminal de combustíveis com os outros dois grandes players do mercado
(Raízen e Ipiranga), ocorre um engessamento da contratação de fornecedores que são comuns
a estas empresas gerando certa burocracia e atrasos em alguns procedimentos. Alguns projetos
que são liderados pela BR distribuidora levam muito tempo para serem executados em razão
da necessidade de se realizar processos licitatórios acarretando problemas como baixo nível
de estoque e até falta de produtos. Por essas razões que, estrategicamente, as grandes
distribuidoras também possuem armazenagem de produtos em outros terminais visando evitar
certas eventualidades. E11 elucida:
Não consegue porque assim, como é administrado pela BR, a BR tem a
burocracias dela, de ela termina que pega muito essa parte de empresas
públicas, de licitação. Então isso gera uma burocracia e um atraso nos
processos muito grande, então a gente não consegue... assim, tem uma
cotação de Capex todo ano, as companhias, que é Raízen, Ipiranga e a BR,
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elas aprovam a verba que a BR pede para fazer esses projetos, só que o
negócio não sai do papel. Ele fica lá no papel, porque só para fazer o projeto,
ele tem que pegar três empresas para vir aqui fazer o projeto, não sei o que,
então, isso demora muito. Então a gente não pode, porque o que não pode é
eu ficar com falta de produto. Então isso de todas as companhias, como a
Raízen, como a Ipiranga, até a própria BR, elas, hoje (//) a gente hoje
armazena em outros locais porque a gente não (//) a tancagem que tem aqui,
não atende. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Na unidade de significado Exigências da Petrobras para com as distribuidoras de
menor porte, emergiram alguns elementos voltados a flexibilidade das pequenas e médias
distribuidoras, abertura de espaço para recebimento de produtos e relação engessada com na
aquisição de produtos.
Acerca da flexibilidade das pequenas e médias distribuidoras, observou-se que estas
distribuidoras procuram diversas soluções para aumentarem seus volumes de vendas, bem
como para barganharem preços mais competitivos na aquisição de produtos. Por isso que
estas distribuidoras para serem minimamente competitivas nesse segmento de mercado
precisam ter flexibilidade tanto nas negociações quanto nas operações. Podemos citar como
exemplo um caso que ocorreu com uma distribuidora de médio porte, onde enxergando uma
oportunidade de permutar produtos e por meio de um alinhamento de preços, conseguiu
fornecer diesel para as operações de uma determinada usina produtora de etanol. E, por
conseguinte, recebia etanol a um preço mais acessível do que outras distribuidoras
conseguiam com outros fornecedores. E4 detalha:
Para evitar esse tipo de problema, então na questão dos nossos clientes a
gente tem sempre essa questão de (//) e não só esse, mas também outros
clientes, também, tem uns clientes de Alagoas que compram a prazo, mas
que sempre o pessoal costuma: "Não, vamos tentar, ver o que a gente pode
fazer”. A gente teve um cliente, também, a usina, a Usina Triunfo, por sinal
a gente está comprando álcool para eles, também, então teve uma época que
a Usina Triunfo estava querendo adquirir o diesel, aí no caso o pessoal:
"Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca, a gente faz um encontro de
contas e coloca o diesel aí e vocês, em contrapartida, vendem o álcool”,
então tem essa questão do... E outra coisa, a distribuidora hoje que não for
flexível não permanece no mercado, não, você pode ter certeza. E outra
questão, operacionalmente falando, se for engessado, operação engessada,
não foi, ela tem que ser flexível. Entrevistado 4 (PETROX)

No tocante a abertura de espaço para recebimento de produtos, no contexto das
pequenas empresas verificou-se que o método de trabalho para aquisição de produtos com a
Petrobras demanda que tenham um controle rígido no giro do estoque. Além disso, para poder
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estabelecer relações comerciais com a Petrobras se faz necessário uma análise média do
volume de vendas diárias e, a partir dessa análise, ela estipula o limite máximo que a
distribuidora deve ter para armazenagem junto ao terminal de combustíveis. Ressalta-se
também que pelas dificuldades de giro de estoque, as distribuidoras utilizam os artifícios de
empréstimos de produtos ou reduzir preços visando abrir espaço de armazenagem. E3
comenta:
O método de trabalho nosso, com a Petrobras, é através de ETM, compramos
através de navio. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, apareceu uma
resolução aí, tem uma resolução que diz que você tem que ter cinco dias de
estoque, não é, dentro do seu terminal, você tem que ter estoque para cinco
dias. Então a Petrobras fez uma análise de quanto você vendia durante o dia,
estipulou que você tem que ter aquela quantidade ali e você, para com o
terminal, você também tem que ter aquela armazenagem ali, para que você
não venha a pagar nem mais, nem menos do contrato que foi estipulado ali.
Então como é que a gente faz, como é que funciona: você, hoje você está
com muito produto e chegou a hora de você comprar, aí você fala, você tem
bom relacionamento com as outras distribuidoras? Você tem que ter, porque
é a questão de você começar ou a vender a elas o produto que você tem, para
abrir espaço para você receber o produto que você tem que comprar.
Entrevistado 3 (SETTA)

Outro ponto que foi observado se refere a relação engessada com na aquisição de
produtos junto a Petrobras. Uma vez que os contratas são firmados entre as partes e os limites
de compras definidos, se faz necessário receber toda a quantidade estipulada nos intervalos de
dias delimitados. Tanto para as distribuidoras que utilizam a modalidade ETM ou ETD, caso
não recebam os produtos seja por navios ou bombeios, a Petrobras aloca os combustíveis no
terminal e aplica multas nas distribuidoras por não cumprirem com os acordos de
recebimento. Além disso, à medida que as distribuidoras não conseguem girar seus estoques,
o limite de crédito e de volumes de compras sofre redução. E1 aponta:

ela tem que comprar os 25 milhões dela e ela, quando o navio chegar, o
tanque tem que estar disponível para descarregar, é outro problema, se
chegar e não tiver produto, aí se paga uma multa, porque ela disponibilizou o
navio, é programado a chegar naquele dia, você vai receber X, já vem
consignado que você vai receber esse volume aqui, se você não tiver ali, o
seu problema, no tanque, espaço lá do terminal, aí o problema é teu, tu vai
pagar uma multa do navio, ele não pode ficar esperando, porque daí ele vai
sair daqui e vai para Cabedero, de Cabedero, ele vai no Rio Grande do
Norte, depois ele vem voltando de novo para a Bahia. Aí é diferente, com a
gente eles são mais duros, em relação a essa compra. E outra, a Petrobrás
chega no terminal, paga um valor X para o terminal para armazenar aquele
produto, mas aí o produto está lá dentro do tanque do terminal. Jogam o
produto lá e todo dia eles só passam a nota, pronto: "Você disponibilize para
ele esse volume aqui”. Agora é complicado quando é o inverso, quando ela

281

não tem produto, que dizem que deveria ter cinco dias de estoque de
emergência, não tem. Entrevistado 1 (FAN)

Na unidade de significado Reconhecimento de clientes revendedores nas regiões, os
sujeitos pontuaram aspectos voltados as melhores práticas, ao conhecimento dos clientes
revendedores das regiões e da necessidade em seu aumentar a carteira de clientes para facilitar
as rotinas operacionais de distribuição de combustíveis.
Em relação as melhores práticas, os sujeitos pontuaram que o acompanhamento das
práticas de mercado, principalmente no se refere as atividades do consultor externo, é
essencial para que as rotinas das distribuidoras sejam aperfeiçoadas tanto na parte de
relacionamento com o cliente quanto em um procedimento operacional. Observou-se que
algumas distribuidoras monitoram e promovem algumas mudanças visando agregar valor ao
cliente e ao negócio em si. Além disso, o fato de incorporarem novos revendedores, sejam
eles bandeirados ou não, para o fluxo de suas respectivas operações estimula as distribuidoras
a se utilizar de práticas mais bem executadas que otimizem tempo aumente a eficiência dos
processos. E5 ressalta:
Oportunidade de mercado, ele tem que ter o seu olhar crítico, primeiro
verificar como que o mercado está se comportando. A ideia, o conceito, é:
eu, consultor, represento a Total Distribuidora, eu tenho que olhar para o
mercado, eu tenho que olhar para o externo, para o ambiente externo e
verificar quais são as melhores práticas, e dessas melhores práticas, eu trazer
isso para o meu cliente, trazer isso para a distribuidora, seja melhoria de um
processo, seja melhoria de um atendimento, seja uma melhoria para que
tenha (//) para que possa agregar valor ao negócio, tem que ser bom para a
Total, tem que ser bom para o cliente. Entrevistado 5 (TOTAL)

Um dos pontos importantes que as distribuidoras devem levar em consideração diz
respeito ao conhecimento dos clientes revendedores das regiões estratégicas do estado. É
papel do consultor conhecer as principais regiões do estado, por exemplo, o estado de
Pernambuco é dividido em três grandes regiões: a) zona da mata; b) agreste; c) sertão. Assim
sendo, em cada região as distribuidoras alocam um ou mais consultores para explorar e trazer
novos revendedores. Vale ressaltar que para as distribuidoras quanto mais experiência o
consultor possuir, seja em empresas do mesmo ramo ou em outras áreas da cadeia do
segmento de combustível, mais diversos são os conhecimentos e a possibilidade de se
incorporar novos clientes. É importante elucidar que mesmo a disputa entre as distribuidoras
ser em relação a oferta de melhor preço, o fato de se ter consultores externos que conhecem
bem os revendedores das regiões do estado permite que novas programações de entregas

282

sejam combinadas e, consequentemente, entregas mais rápidas a fretes mais acessíveis. E8
afirma:
mas por meio centavo você ganha clientes. Aí como é que angaria isso aí?
Através de contatos, nós temos um escritório em Recife, que ele faz (//) eu
botei uma menina trabalhando lá e tem dois homens no campo, um no sertão
e outro na região metropolitana. E esse da região metropolitana trabalha em
sindicato, trabalhou em sindicato, conhece todos os postos dessa região,
inclusive os donos. O outro trabalhou na Federal, é aquela coisa assim, sai
pulando de galho em ganho e quem lucra são as distribuidoras, porque pega
uma pessoa com gabarito e reconhecimento na área. Entrevistado 8
(TORRÃO)

Acerca da necessidade em seu aumentar a carteira de clientes para facilitar as rotinas
operacionais de distribuição de combustíveis, tanto o desenvolvimento de melhores práticas
quanto o conhecimento dos potenciais clientes nas macrorregiões do estado estão relacionadas
ao bandeiramento e fidelização de revendedores. Uma vez que as distribuidoras consigam
obter mais clientes, a tendência que os problemas de logística como roteirização e negociação
de fretes tendem a ser solucionados, principalmente no caso das pequenas distribuidoras que
têm dificuldades em montar cargas para distribuir a revendedores em pontos distintos. Sendo
observado alguns de casos de caminhões sendo despachados para entrega com alguns
compartimentos vazios, bem como o alto custo de fretes. Ainda sobre os fretes, o tipo de frete
negociado também acaba sendo um fator impactante para que as pequenas distribuidoras
angariem mais clientes. Logo, possuir pelo menos um cliente (bandeirado ou não) que compre
rotineiramente na modalidade CIF já permite que as distribuidoras consigam elaborar mais
adequadamente as programações de entregas. E7 ressalta:
não existe, a distribuição em si (//) para mim o que seria melhor era a gente
ter mais clientes, quanto mais cliente a gente tiver, mais eu posso programar
uma distribuição, se eu tenho poucos clientes, por exemplo, eu tenho poucos
clientes nas cidades, em si, por exemplo, Recife é um canto onde a gente tem
mais cliente, aí vai chegando, e tem cidades que a gente tem um cliente e
tem cidades que a gente não tem clientes. Aí, ou seja, passa quatro, cinco,
seis cidades, para chegar um cliente. Aí isso atrapalha muito a nossa
logística, entendeu, essa distribuição. A ideia seria que a gente tivesse um,
pelo menos um cliente em cada cidade, e comprando CIF, aí a gente poderia
ter uma distribuição melhor, por exemplo, por macrorregiões aqui em
Recife, Pernambuco. Entrevistado 7 (TERRANA)

Na unidade de significado Fornecimento de combustíveis em outros segmentos de
mercado, emergiram alguns elementos acerca da exploração de outros mercados, o

283

fornecimento para empresas termoelétricas visando contribuir para questões energéticas e
suprimentos de combustíveis a empresa de ônibus.
Sobre a exploração de outros mercados, as distribuidoras de combustíveis além de
direcionarem seus esforços para fidelizar revendedores por meio da implantação da sua
respectiva bandeira, outros tipos de segmento de clientes em outros mercados também são
objetivos das distribuidoras, por exemplo aviação, empresas do segmento de agricultura,
transportadoras, indústrias, etc. Para as distribuidoras é vantajoso fornecer combustíveis a
estas empresas que não são do mercado de revenda em razão delas estabelecerem contratos de
exclusividade de abastecimento. E10 explica:
Eu acho que a Ipiranga está muito próxima do cliente, o cliente sabe que ele
tem, na Ipiranga, uma empresa que possa dar todas as (//) os alicerces para
ele montar um posto na Ipiranga, não só no mercado de revenda de postos,
em outros mercados, como o de consumo, por exemplo, que são empresas de
ônibus, são empreiteiras que compram o diesel, por exemplo. Entrevistado
10 (IPIRANGA)

No que corresponde ao fornecimento para empresas termoelétricas visando contribuir
para questões energéticas. Foi mencionado por um dos sujeitos da distribuidora Raízen que
mesmo a empresa possuindo um preço competitivo, ainda assim não conseguem se equiparar
a BR distribuidora (maior player do mercado). Isso se dá em função da utilização de uma
estratégia diferente, principalmente na parte de diesel. Observou-se que ela atende à
termoelétricas, estabelecendo contratos de exclusividades com empresas desse segmento. E,
portanto, as termoelétricas não podem comprar produtos de outras distribuidoras que não seja
a BR. Deste modo ela tem uma margem de rentabilidade muito grande com as termoelétricas
e, por conseguinte, consegue oferecer preços menores para os outros clientes, porque a
margem dela já está garantida com o estabelecimento de contratos com estas empresas. E11
testifica:
É, a térmica, a gente só atende quando ela quando a BR dá uma brecha,
quando ela não consegue atender, a BR. Aí ela vai dizer: “Olha, esse eu não
vou conseguir atender teu volume todo, pode ir pegar nas outras
companhias”, aí é quando a gente entra e consegue atender. Mas como a
térmica não tem previsão de parar de fornecer, porque com essa questão
energética, ninguém sabe, então assim, ela sempre tem uma margem mais
alta, em relação a isso daí e aí ela consegue passar para os outros clientes um
preço bem melhor. Bem melhor, assim, coisa que é absurda, entendeu? A
gente não consegue entender como é que eles conseguem chegar naquele
preço ali. Então assim, e BR tem essa estratégia, por isso que ela detém 60%
da movimentação aqui. Mas assim, em relação à Ipiranga, a Raízen e a
Ipiranga, elas andam muito juntas, tanto é que a movimentação aqui é
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diferente porque eu trabalho com produto de aviação e a Ipiranga não
trabalha. Por isso que eu estou na frente dela, mas se eu não tivesse produto
de aviação, eu ia estar pau a pau com ela. Entrevistado 11 (RAÍZEN)

Por fim, os suprimentos de combustíveis a empresas de ônibus são objetivos traçados
pelas distribuidoras. Algumas delas possuem contratos de exclusividade com estas empresas.
Contudo, percebeu-se que as pequenas distribuidoras têm certa cautela em concorrer com as
médias e grandes para fornecimento de combustíveis em razão do alto volume de
movimentação e do receio do não cumprimento do abastecimento das frotas de ônibus das
principais empresas do estado de Pernambuco. Acentua-se o fato de que o estado possuí
diversas empresas de ônibus que circulam nas rotas municipais e interestaduais. E, por sua
vez, a demanda de combustíveis é alta, ao ponto de uma mesma empresa firmar contrato com
mais de uma distribuidora. A falta de um melhor planejamento nas rotinas operacionais das
pequenas distribuidoras inviabiliza o firmamento de vínculos com empresas de ônibus e de
demais segmentos. E1 traz um relato acerca do que foi discutido:
Da Vera Cruz, é uma empresa de ônibus, da Vera Cruz. Aí ele passou o
contato para ela, ela: "Eu vou lá”, aí quando (//) não, no potencial, mas aí
você tem que ir em todas, eu vou no que compra 150 mil mensal e vou
naquele que compra 2.500. A gente tem que atender a todo mundo. Mas aí
tem hora que diz assim, aí você fica: "Vai lá no cliente”, às vezes eu digo:
"Vai lá no cliente”, aí tem cliente que diz assim: "Eu não sei nem o que é um
consultor”, aí disse: "Mas vai lá no cliente, passa lá no cliente”, essa semana
eu disse: "Olha, passa lá no cliente”, aí um menino mandou umas fotos para
mim: "Eu estou com esse posto aqui, para fazer bandeira, vamos fazer?”, aí
um outro cliente que tem já sabe, ele disse: "Homem, não é negócio não,
bandeira naquele posto, não, lá só tem moto e moto abastece o quê? É R$
10,00, não vale a pena, não”, ela foi, bateu lá nesse cliente, eu disse: "Eu sei,
mas vai na Progresso, que o homem tem milhões de ônibus aí, a indústria de
Pernambuco tem ônibus para todo lado, vai lá...”, não, mas: " Eu vou
naquele que é bandeira. Tem hora que vai em um e esquece do outro, e o
pior que é um cliente em potencial, se não fosse um cliente...Entrevistado 1
(FAN)
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6. FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA
A utilização das premissas da abordagem teórica das capacidades dinâmicas,
considerando a perspectiva da organização é enfatizada por Easterby-Smith e Prieto (2008)
em dois caminhos: i) as capacidades configuram as rotinas que conduzem às capacidades
dinâmicas; ii) as rotinas e procedimentos incorporam capacidades dinâmicas. A primeira pode
ser visualizada nas políticas e diretrizes que visam conceder oportunidades de construção de
uma melhor posição competitiva. O foco se dá nas iniciativas de cada função organizacional
caracterizadas como aquelas que introduzam sistemáticas nas rotinas e processos de modo a
se obter um desempenho superior com a finalidade de responder às contingências ambientais
(SPARROW; BREWSTER; HARRIS, 2004; VERONA; RAVASI, 2003). Nesta linha, as
empresas sinalizam com certas dificuldades para promover adaptações, lidar com ameaças e
estabelecer mudanças. Além disso, a gestão dos processos e rotinas organizacionais, que estão
profundamente incorporados na história e tradições da organização e fornecem as capacidades
dinâmicas precisam ser avaliadas, segundo Christopher (2003), em decorrência de como as
organizações que competem em cadeias complexas podem adquirir desempenho operacional
superior na medida em que entendem o ambiente que operam e a sua interdependência na
rede. O autor ainda reforça que a troca de conhecimentos e a visibilidade do negócio são
essenciais para que a organização obtenha a geração de valor esperado pelo cliente.
Para Boyer e Lewis (2002), as prioridades competitivas estão relacionadas à ênfase
estratégica direcionada ao desenvolvimento de capacidades competitivas que elevem o
posicionamento de uma organização no mercado. Vale mencionar que as prioridades
competitivas fazem referência para descrever as capabilidades operacionais das organizacões
(GARVIN, 1993; WARD et al., 1998; SLACK et al., 2002). Em Jeong e Hong (2007), o
desempenho operacional está diretamente ligado à competitividade organizacional, levando-se
em consideração a efetividade operacional no tocante ao custo a qualidade, a flexibilidade e
aos prazos de entrega. Nesse seguimento, Ward et al (1998) buscou analisar a validade e a
confiabilidade de indicadores que pudessem mensurar mais precisamente as prioridades
competitivas, de modo que fosse possível compreender como as organizações possam estar
posicionadas em suas respectivas capabilidades operacionais.
No que se refere as distribuidoras de combustíveis no Complexo Industrial Portuário
de Suape/PE, verificou-se na primeira etapa desta pesquisa (fase qualitativa) que estas
organizações procuraram de alguma forma atender as demandas ambientais provenientes dos
órgãos reguladores, uma vez que o não atendimento destas demandas impacta em alguma das
quatro prioridades competitivas destas organizações. Assim, nas rotinas operacionais de
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atendimento a clientes, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas, as
distribuidoras evidenciaram que a gestão de custos, o controle de qualidade, a formatação de
rotas de entrega e a flexibilização de certas contingências junto aos clientes fazem com que se
estabeleça maior intensidade nas relações comerciais, tanto com os revendedores quanto com
os fornecedores deste segmento. Com base nesta discussão teórica e nas evidências da
pesquisa qualitativa, formulou-se seguinte hipótese:

H1: A capacidade dinâmica incide positivamente sobre o desempenho operacional.

As esferas cognitivas e comportamentais da rotina estabelecem a compreensão da
realidade e dos aspectos que podem ser observados no decorrer dos processos
organizacionais. Nesse sentido, os padrões cognitivos como definição de rotinas conduzem à
ideia de repetição das atividades e, consequentemente, a estabilidade das práticas
organizacionais (SIMON, 1947; MARCH; SIMON, 1958; COHEN, 1991). Mesmo que seja
repetida, enquanto processo, a rotina está sujeita às escolhas de seus atores, uma vez que
podem ser previstas ou estimuladas pelo ambiente competitivo. Logo, podem ser modificadas
e incrementadas em razão de como as organizações refletem os eventos que surgem no
mercado (FELDMANN, 2000; FELDMAN; PENTLAND, 2003).
Assim, pode-se afirmar que a rotina se transforma na concepção tangível da execução
das capacidades organizacionais estratégicas. A habilidade dos gestores mediante o
conhecimento das rotinas é inerente para sua potencial maximização visando à utilização dos
recursos. No modelo de Teece (2009), as capacidades dinâmicas são averiguadas mediante as
rotinas organizacionais no que se refere ao comportamento das organizações em perceber o
ambiente de competição, aproveitar as oportunidades que emergem no segmento de atuação e
gerenciar as ameaças e mudanças necessárias. Logo, o estabelecimento de transformações
rápidas e eficientes permitem que as organizações adquiram capabilidades e se adequem ao
ambiente externo modificando processos internos. Desse modo, nas rotinas operacionais
ocorrem as relações diretas com a funcionalidade do negócio, no suprimento do mercado, bem
como na execução das decisões tomadas pelos gestores, na utilização de recursos tecnológicos
apropriados, nas transações empresariais e na absorção de informações nas diversas fontes de
conhecimentos disponíveis.
Cohen e Levinthal (1990) ressalta que a capacidade de absorção não depende
exclusivamente da interface da organização com o ambiente externo, contudo, se faz
necessário o compartilhamento de conhecimento dentro das unidades organizacionais.
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Portanto, a relação com as capacidades dinâmicas, no qual os sujeitos terão que utilizar o
conhecimento já adquirido para assimilar novas informações, entendendo-as as utilizando
para gerenciar e adaptar as rotinas operacionais em função do cenário ambiental.
Com base nas considerações de Cohen e Levinthal (1990), Mowery e Oxley (1995)
discutem sobre a capacidade de absorção com ênfase na habilidade necessária para
compartilhar e transformar o conhecimento existente dentro da organização. Em Kim (1998),
mediante a capacidade de aprender e solucionar contingências empregando a experiência
acumulada. Assim como Lane e Lubatkin (1998), que também ressaltaram a importância da
aplicação interna das propriedades adquiridas no ambiente externo, muito mais do que a
simples identificação da existência do conhecimento externo. Contudo, a incorporação do
conhecimento externo nas atividades internas da empresa em função do prévio
reconhecimento de sua validade e relevância também foi tratada por Zahra e George (2002)
que, baseando-se no conceito inicial de capacidade de absorção de Cohen e Levinthal (1990),
visualizaram-na como uma capacidade dinâmica inserida nos processos organizacionais, que
por meio de suas quatro dimensões, separadas em um grupo de potencialidade e outro de
realização, tornam as organizações competitivas.
No contexto das distribuidoras de combustíveis, a pesquisa qualitativa revelou que
estas empresas procuram mapear as informações advindas do ambiente externo. Logo,
absorvem conhecimentos que possam agregar valor as operações, preveem cenários,
promovem mudanças em função da demanda de clientes, aprimoram rotinas em função dos
erros e incorporam elementos do mercado de combustíveis que permitam que as
distribuidoras obtenham superioridade competitiva em relação as outras organizações. Por
essa razão, implementam modificações nas rotinas de atendimento a clientes, carregamento e
descarregamento e roteirização de entregas. Com base nesta discussão teórica e nas evidências
da pesquisa qualitativa, formulou-se seguinte hipótese:

H2: A capacidade dinâmica incide positivamente sobre a capacidade de absorção

Zahra e George (2002) destacam a importância dos desencadeamentos nos processos e
rotinas que levam a organização a reagir a algum tipo de estímulo, de ordem interna ou
externa, fazendo com que a busca em adquirir algo específico e significativo resulte em um
processo de capacidade de absorção como um todo. Do ponto de vista interno, os
desencadeamentos podem ser estimulados em função de crises, desempenho inadequado e
melhorias no plano estratégico das organizações. Do ponto de vista externo, os
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desencadeamentos podem ser estimulados em decorrência de processos de inovações radicais,
mudanças tecnológicas e em virtude de modificações em políticas governamentais.
Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernández-de-Lucio (2008), tomando como
referência as considerações de Zahra e George (2002), entendem que na capacidade de
absorção ocorrem mecanismos de integração presentes nas práticas organizacionais, que
reduzem as barreiras de troca de informação dentro da empresa. Essas práticas são definidas
como atividades formais ou informais, de acordo com o nível de sistematização. Em outras
palavras, as atividades formais são firmadas pela organização mediante procedimentos e
normas que as regularizam, como por exemplo, programas de treinamento, adesão de sistemas
destinados ao compartilhamento de informações, rotação de trabalho entre empregados, como
também a instauração de qualquer ação conjunta bem delineada. Em contrapartida, as
atividades informais ocorrem sem que estejam regulamentadas ou tenham a obrigatoriedade
de acontecer, porém podem auxiliar os sujeitos na melhoria das práticas organizacionais.
Em Camisón e Fóres (2011) verificou-se que a existência de interação entre os sujeitos
desempenha um papel importante no compartilhamento de conhecimento. Assim, faz com que
com que a capacidade de absorção seja intrínseca a cada organização, ainda que muitas delas
operem em um mesmo ambiente, em um mesmo período de tempo e sob as mesmas
condições, com a possibilidade de aquisições de informações e tecnologias, mesmo assim,
elas podem ter diferentes níveis de capacidades, operações e desempenhos.
Nesse sentido, Zahra e George (2002) ressaltam que para o aumento do desempenho,
as organizações devem elaborar e administrar todas as dimensões da capacidade de absorção
paralelamente. Por conseguinte, a capacidade de absorção potencial (aquisição e assimilação)
do conhecimento externo podem fornecer à empresa novos alicerces estruturais para
ampliação do domínio de conhecimento. Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) e Spender
(1996) avaliam que a capacidade das organizações em agregar conhecimento novo em suas
operações pode ser prejudicado pelo nível de absorção dos indivíduos que estão envolvidos
com os principais processos.
No cenário das distribuidoras de combustíveis, a fase qualitativa revelou que algumas
distribuidoras não gerenciam as quatro etapas que envolvem a capacidade de absorção,
contudo, realizam processos formais de treinamentos e capacitações para que suas rotinas
sejam executadas seguindo os padrões adotados pelo segmento. Além disso, por ser um
ambiente em que as atividades são dinâmicas e acumulativas, não é possível que os
indivíduos possuam amplo domínio do detalhamento que envolvem as rotinas operacionais de
atendimento a clientes, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas. À vista
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disso, podem ocorrer certas dificuldades no desempenho operacional das distribuidoras de
combustíveis, no tocante aos custos, ao comprometimento com os processos de qualidade, a
ausência de flexibilidade e aos prazos entrega do produto. Contudo, mesmo com todas essas
circunstâncias reveladas, as distribuidoras de combustíveis conseguem, com suas respectivas
limitações, atender e fornecer seus respectivos produtos aos clientes revendedores. Por isso,
com base nesta discussão teórica e nas evidências da pesquisa qualitativa, formulou-se
seguinte hipótese:

H3: A capacidade de absorção incide positivamente sobre o desempenho operacional

Com o propósito de sintetizar as relações teóricas entre os principais construtos desta
tese – capacidade dinâmica, capacidade de absorção e o desempenho operacional –
juntamente com as evidências empíricas da primeira fase da pesquisa, a Figura 33 representa
o modelo operacional dessas relações, conforme descritas na formulação das hipóteses
supracitadas ao longo desta seção.

Figura 33 - Modelo operacional da pesquisa
Fonte: o autor (2016).
Legenda: CAO: Capacidade de aproveitar oportunidades; CAGM: Capacidade de gerenciar ameaças e
mudanças; CPA: Capacidade de Percepção do Ambiente; CD: Capacidade Dinâmica; CAB:
Capacidade de Absorção; AQ: Aquisição; ASS: Assimilação; TR: Transformação; EXP: Explotação;
DO: Desempenho Operacional; CT: Custo; QL: Qualidade; FLX: Flexibilidade; PE: Prazo de Entrega.
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7. ANÁLISE DOS DADOS II: PARTE QUANTITATIVA

7.1. Planejamento da amostra – G*Power
Por meio do software G*Power 3 (FAUL et al., 2007) foi estimada a amostra mínima
em 68 casos para se atingir um poder estatístico de 0,8, com um nível de significância de 0,05
e um tamanho do efeito médio Cohen (1988), conforme visualizado na Figura 34. Para
conseguir essa quantidade de respostas junto as distribuidoras de combustíveis, o pesquisador
teve autorização das empresas para contatar os funcionários diretamente. Assim foi possível
explicar o objetivo da segunda etapa desta pesquisa e esclarecer as dúvidas sobre o
preenchimento do questionário.
G*Power consiste em um software utilizado para análise do poder estatístico em
pesquisas no âmbito comportamento, social e biomédico. Segundo Faul et al (2007) o poder
de um teste estatístico diz respeito à probabilidade da hipótese nula ser rejeitada, assumindo
que a própria é, de fato, falsa (Erro tipo II). A seguir são explicadas as etapas que foram
utilizadas para o cálculo do tamanho da amostra no G*Power 3. De acordo com o modelo
apresentado na seção 3 juntamente com as recomendações de Hair Jr et al (2005) acerca da
significância e do poder (Power = 1 - erro prob. II) nas pesquisas em administração de
empresas, bem como as recomendações de Cohen (1988) sobre a utilização do tamanho do
efeito (f2= r2 / 1- f2). Assim sendo:
 α (nível de significância): 0,05
 Poder estatístico: 0,8
 Tamanho do efeito: 0,15 / r2 =13,04%
 Número de preditores: 2
Com base nesses parâmetros e aplicando a análise “a priori” na análise de poder
estatístico, o tamanho da amostra final ficou com 70 casos.

291

Figura 34 - Planejamento da amostra
Fonte: G*Power (2016).

7.2. Estatísticas descritivas

7.2.1. Descrição da amostra
Neste estudo obtiveram-se 70 questionários respondidos por analistas, coordenadores
de base, gerentes operacionais de distribuidoras de combustíveis que operam no Complexo
Industrial Portuário de Suape/PE. A primeira parte do questionário tinha por objetivo adquirir
informações pessoais acerca dos respondentes: i) gênero; ii) formação; iii) faixa etária; iv)
tempo no ramo de combustíveis; v) nível hierárquico. A Tabela 2 sintetiza essas informações.

292

Tabela 2 - Caracterização dos informantes (%)
Sexo
Masculino
Feminino

Tempo no ramo de
combustíveis
72,9
27,1

Até 5 anos
6 e 10 anos
11 e 15 anos
Mais de 15 anos

35,7
38,6
15,7
10,0

Formação
Nível Hierárquico
Médio
Graduação
Pós-Graduação

15,7
64,3
20,0

Proprietários
Gerentes de Operações
Coordenadores de Base
Analistas

4,3
8,6
35,7
51,4

Faixa etária
Até 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
Mais de 50 anos

25,7
45,7
22,9
5,7

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: Base de 70 informantes.
A segunda parte contemplava informações tamanho da empresa, número de postos
bandeirados, número de funcionários nas bases operacionais, o terminal onde realiza as
operações de distribuição de combustíveis e as respectivas bandeiras das bases de
distribuição, cuja síntese é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 - Caracterização das unidades pesquisadas (%)
Tamanho da Empresa
Pequena
Média
Grande

Terminal onde opera
42,9
25,7
31,4

PANDENOR
TEAPE
TEMAPE

31,4
31,4
37,1

Número de postos bandeirados
Bandeira da Distribuidora
Entre 1 e 30
Mais de 30
Nenhum

28,6
47,1
24,3

Número de funcionários nas
bases operacionais
1 funcionário
2 funcionários
3 funcionários
Mais de 3 funcionários

8,6
31,4
18,6
41,4

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: Base de 70 informantes.

WD
TOTAL
TERRANA
TORRÃO
RAÍZEN
IPIRANGA
BR DISTRIBUIDORA
PETROBAHIA
SETTA
PETROX
FAN

7,1
8,6
7,1
8,6
8,6
11,4
11,4
10,0
7,1
10,0
10,0
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7.2.2. Descrição das variáveis latentes
Foram calculadas as médias dos fatores das escalas utilizadas, bem como os desviospadrão e os valores mínimos e máximos. Os resultados são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 - Caracterização das variáveis latentes
Variáveis
Capacidade de Absorção
CAB_AQ
CAB_ASS
CAB_TR
CAB_EXP
Capacidade Dinâmica
CD_CAO
CD_CGAM
CD_CPA
Desempenho Operacional
DO_CT
DO_QL
DO_PE
DO_FLX

Mínimo

Máximo

Média

DP

1,80
1,00
2,20
1,80

5,40
5,50
5,60
5,80

3,81
3,78
4,09
4,64

0,89
1,13
0,87
0,66

1,50
1,86
2,00

6,00
6,00
6,00

4,31
4,43
4,21

0,99
0,98
0,97

1,40
1,00
2,20
2,20

5,80
6,00
6,00
5,80

3,80
5,22
4,82
4,55

0,97
0,88
0,78
0,82

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: Escala de 1 a 6. Todas as análises foram baseadas em escala somada.
Nota 2: A variáveis codificadas com o prefixo CAB, CD e DO referem-se aos fatores do construto
Capacidade de Absorção, Capacidade Dinâmica e Desempenho Operacional respectivamente.
Nota 3: Base de 70 informantes.

7.3. Análise descritiva dos indicadores do modelo de pesquisa
Visando identificar se havia diferenças de avaliação entre as empresas classificadas
como pequenas, médias e grandes, com base no volume de movimentação de combustíveis
nos terminais do Complexo Industrial Portuário de Suape/PE, foram realizados alguns testes
estatísticos paramétricos e não paramétricos. O primeiro teste utilizado foi o de Shapiro-Wilk
com a finalidade de verificar a normalidade dos dados. Esse teste foi aplicado porque a
literatura de estatística orienta a sua utilização quando a amostra dos grupos é inferior a 50
casos. O segundo teste teve como objetivo verificar a homogeneidade da variância entre
grupos. Para isso o teste aplicado foi o de Levene.
Como a análise dos 57 indicadores com a finalidade de verificar a normalidade das
distribuições de cada um dos indicadores permitiu identificar que as distribuições não
evidenciavam normalidade, decidiu-se pela aplicação do teste não paramétrico Kruskal-Wallis
(KW). Como havia três grupos, o próximo passo foi identificar se os postos caracterizados
pelo teste de Kruskal-Wallis para cada indicador dentro de cada grupo poderiam ser
considerados iguais. Assim, esse teste foi refeito, mas comparando-se os grupos dois a dois.
Poderá ser notado ao final de cada dimensão das variáveis latentes que foi inserida uma linha
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que contém o valor a escala somada associada aos indicadores da respectiva dimensão. Nessa
mesma linha, apresenta-se também o alfa de Cronbach, entre parênteses.
Nas próximas tabelas apresentam-se as análises associadas com as respectivas
dimensões da capacidade de absorção, capacidade dinâmica e desempenho operacional.
Poderá ser verificado que as tabelas apresentam nove colunas. A primeira identifica o
indicador, as outras quatro indicam as médias por grupo e a média geral. A sexta coluna
contém as significâncias da ANOVA, a sétima coluna as significâncias do teste de KW, a
oitava as significâncias do teste de Levene e a nona coluna as significâncias pelo teste de
Shapiro-Wilk. Ressalta-se que a coluna com os testes de significância da ANOVA foi inserida
na tabela apenas como uma referência comparativa com o teste de KW. Destaca-se também
que quando foram identificadas diferenças entre os valores médios dos indicadores, segundo o
tamanho das distribuidoras, os valores indicados nas tabelas ficaram hachurados com base no
teste não paramétrico de KW. Foram adotadas as siglas para revelar a segmentação das
empresas da seguinte forma: i) P – corresponde as distribuidoras pequenas; ii) M –
corresponde as distribuidoras médias; iii) G – corresponde as distribuidoras grandes.
Ao final de cada seção das respectivas dimensões foram construídos alguns gráficos
do tipo radar com a finalidade de posicionar cada empresa que compõe este estudo em função
das rotinas de distribuição de combustíveis nessas dimensões. A escala original de seis pontos
se iniciava no valor “1”, indicando total discordância com o enunciado do indicador. Essa
escala foi transformada em valores percentuais, visando identificar o distanciamento do valor
médio atribuído ao indicador em relação ao limite superior da escala. Assim, um valor “6”
significaria 100% em relação ao limite superior da escala. Como a escala original se iniciava
no valor “1” foi necessária uma transformação. A nova escala, ainda com seis pontos se
iniciava no valor “0” e terminava no valor “5”, mediante a fórmula Y=X-1. A partir daí todos
os valores médios foram transformados em porcentagem tendo como base referencial o valor
“5” na nova escala. Assim, caso um valor médio na nova escala fosse “5”, significaria que ele
estava representando completamente a concordância com o enunciado do indicador. Com este
artificio a visualização dos valores ficou mais evidente dado que todas as médias ficaram
representadas em percentagem para efeito da construção do gráfico de radar derivado da
escala somada de cada dimensão das variáveis latentes.
7.3.1. Indicadores da dimensão capacidade de absorção – aquisição
Quanto à dimensão ‘aquisição do conhecimento’, pode ser verificado pela Tabela 5
que os informantes da amostra das distribuidoras de combustíveis revelaram que os
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indicadores “Nossa base tem interações frequentes com a sede corporativa para adquirir novos
conhecimentos sobre as rotinas de distribuição_ CAB_AQ_41” (4,20) e “Os funcionários da
nossa unidade realizam intercâmbios regularmente em outros setores para aprender novas
rotinas de distribuição” (3,49) apresentaram níveis de significância diferentes ao nível de 5%
ao se realizar o teste de comparação por postos recomendada por KW. Observou-se que, para
o primeiro indicador, um agrupamento foi realizado entre as pequenas e médias distribuidoras
e para o segundo médias e grandes se agruparam. Para os demais indicadores dessa dimensão
verificou-se que as classificações por postos foram consideradas não significantes.

Tabela 5 - Diferenças das médias para a dimensão aquisição
Capacidade de Absorção - Aquisição
CAB_AQ_41
CAB_AQ_42
CAB_AQ_43
CAB_AQ_44
CAB_AQ_45
Aquisição (Alpha de Cronbach = 0,68)

P
3,77
2,37
2,90
4,20
4,00
3,44

M
3,89
4,33
3,39
4,00
4,06
3,93

G
5,05
4,32
3,36
4,14
4,18
4,20

Geral
4,20
3,49
3,17
4,13
4,07
3,81

ANOVA
0,002***
0,000***
0,374NS
0,851NS
0,888NS
0,006***

Significâncias
K-W
Levene
0,004***
0,002
0,000***
0,184
0,268NS
0,093
0,813NS
0,730
0,976NS
0,051
0,004***
0,005

Shapiro
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
0,054

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Isso revela que no tocante as relações entre a distribuidora e sua respectiva matriz para
promover capacitações, treinamentos e desenvolvimento de habilidades para os funcionários
visando aumentar a eficiência das rotinas de distribuição verifica-se uma predominância das
grandes distribuidoras em desenvolver estas etapas. Porém, quando se analisa a relação das
distribuidoras com os clientes onde se pretende transferir estes conhecimentos para os
revendedores tendo em vista melhorar as rotinas de distribuição, como por exemplo entrega
de produtos e carregamento de veículos, percebe-se que todas as distribuidoras se atentam a
entender as regulamentações, a identificar novos conhecimentos e absorver informações do
mercado para serem minimamente competitivas.
7.3.2. Indicadores da dimensão capacidade de absorção – assimilação
No que diz respeito a dimensão ‘assimilação do conhecimento’, na Tabela 6 observase que todos os indicadores apresentaram médias diferentes. Destaca-se com base na análise
do teste de KW para o indicador “Nós compreendemos e identificamos rapidamente
oportunidades de atender os nossos clientes” (4,16) a diferença entre as médias foi
considerada a um nível de 1%, os indicadores “Nós somos lentos em reconhecer mudanças
em nosso mercado (por exemplo, concorrência, regulação, demografia)” (2,66) e “Nós
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rapidamente aprendemos os conhecimentos que envolvem as rotinas de distribuição” (4,29)
apresentaram médias diferentes a um nível de significância de 5% e o indicador “Nós
rapidamente analisamos e interpretamos novas exigências do mercado para as rotinas de
distribuição” (4,06) a um nível de 10%. Além disso, ao realizar o teste de KW para a variável
“Assimilação” também se verificou diferença entre as médias a um nível de 1% e um
agrupamento entre médias e grandes distribuidoras.
Tabela 6 - Diferenças das médias para a dimensão assimilação
Capacidade de Absorção - Assimilação
CAB_ASS_51
CAB_ASS_52
CAB_ASS_53
CAB_ASS_54
Assimilação (Alpha de Cronbach = 0,73)

P
2,27
3,47
3,67
3,70
3,27

M
3,33
4,22
4,00
4,33
3,97

G
2,64
5,05
4,64
5,05
4,34

Geral
2,66
4,16
4,06
4,29
3,78

ANOVA
0,050**
0,000***
0,066*
0,010***
0,002***

Significâncias
K-W
Levene
0,019**
0,806
0,001***
0,000
0,089*
0,013
0,017**
0,015
0,005***
0,037

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Isso revela que no tocante a assimilação dos conhecimentos voltados ao mercado,
especialmente, aos aspectos de concorrência e regulação verificou-se que as médias
distribuidoras são mais rápidas e conseguem responder a estas demandas com mais eficiência.
O principal motivo está relacionado a perspectiva de crescimento destas distribuidoras e, por
isso, buscam melhorar e desenvolver serviços complementares que agreguem valor as suas
rotinas de distribuição de combustíveis. Vale ressaltar que tal qual apontada na parte
qualitativa, as pequenas distribuidoras não conseguem desenvolver tais ações, limitando-se a
políticas de preços. Já para as grandes distribuidoras, o fato de estarem mais consolidadas em
suas posições no mercado de combustíveis faz com que estas organizações não tenham tanta
preocupação em estar atentos a todo momento na busca por desenvolver novas rotinas e
serviços, também se limitando as diretrizes dos órgãos reguladores governamentais.
No que diz respeito a assimilação do conhecimento acerca da identificação,
entendimento das oportunidades, necessidades e exigências de mercado, percebe-se que as
grandes distribuidoras são mais atuantes em comparação com as médias e grandes. No caso
dos três players (BR, Raízen e Ipiranga) se deve ao fato de possuírem um terminal próprio
fazendo com que estes conhecimentos estejam mais concentrados e possam ser
compartilhados entre os funcionários destas bases. Contudo, mesmo as médias distribuidoras
atuando de forma mais incisiva na prospecção de clientes, nas adaptações necessárias ao
mercado de combustíveis, na padronização de práticas, etc. É nas grandes distribuidoras que
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se observa com mais frequência estas capacitações, de modo a ofertarem cursos periódicos
para que os funcionários se reciclem no que se refere as rotinas de distribuição. Para isso, as
grandes distribuidoras terceirizam algumas empresas que ofertem estas capacitações. E, por
essa razão, é que praticamente o aprendizado sobre os conhecimentos que envolvem as
principais rotinas se concentram nas médias e grandes distribuidoras.
7.3.3. Indicadores da dimensão capacidade de absorção – transformação
Em relação a dimensão ‘transformação do conhecimento’, na Tabela 7 verifica-se que
apenas o indicador “Nossa base considera regularmente as consequências de novas exigências
do mercado em termos de novos produtos e serviços” (4,54) apresentou médias iguais. As
comparação de médias para os indicadores “Os funcionários quase nunca compartilham
experiências práticas acerca das rotinas de distribuição” (2,93) e “Os funcionários memorizam
e armazenam conhecimentos recém-adquiridos sobre as rotinas de distribuição para utilização
futura” (4,83) foram significantes a 1%, o indicador “Nossa base reconhece rapidamente a
utilidade de um novo conhecimento externo para o conhecimento existente” (4,26) teve
significância a um nível de 5%, bem como o indicador “Nossa base se reúne periodicamente
para discutir consequências das tendências de mercado e desenvolvimento de novas
prestações de serviços” (3,91) a um nível de significância de 10%. Ressalta-se que realizar a
comparação de médias para a variável “Transformação” se verificou diferença entre as médias
a um nível de 1% e um agrupamento entre médias e grandes distribuidoras.
Tabela 7 - Diferenças das médias para a dimensão transformação
Capacidade de Absorção - Transformação
CAB_TR_61
CAB_TR_62
CAB_TR_63
CAB_TR_64
CAB_TR_65
Transformação (Alpha de Cronbach = 0,69)

P
3,87
3,80
4,20
4,57
2,10
3,70

M
3,44
4,56
5,50
4,67
5,00
4,63

G
4,36
4,64
5,14
4,41
2,36
4,18

Geral
3,91
4,26
4,83
4,54
2,93
4,09

ANOVA
0,085*
0,025**
0,000***
0,785NS
0,000***
0,001***

Significâncias
K-W
Levene
0,078*
0,037
0,031**
0,271
0,000***
0,395
0,584NS
0,043
0,000***
0,046
0,004***
0,022

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Do ponto de vista da transformação do conhecimento acerca das consequências das
tendências de mercado e evolução das novas rotinas de serviços de distribuição de
combustíveis, verificou-se que apenas as médias distribuidoras não evidenciaram tais
características. Uma possível explicação está relacionada ao fato da complexidade que
envolve as rotinas operacionais de distribuição alinhado com o processo de crescimento e

Shapiro
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,017
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captação de novos clientes que distribuidoras desse porte vem obtendo ao longo dos anos. Em
algumas distribuidoras a demanda de serviços e clientes bandeirados aumentam paralelamente
com que os conhecimentos sobre melhorias das rotinas de distribuição não são desenvolvidos
e nem ao menos transferidos com precisão para os colaboradores da base operacional. O que
também reforça esse argumento está relacionado a incidência do pouco compartilhamento de
experiências práticas sobre rotinas de distribuição entre funcionários das médias
distribuidoras que operam no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Ressalta-se que
esse baixo compartilhamento nas médias distribuidoras também se dá pela não presença de
uma etapa específica e definida de transformação do conhecimento em razão do
conhecimento que circunda as rotinas de distribuição serem utilizados em caráter imediatista
devido as altas demandas.
No que concerne a utilização de conhecimentos que são absorvidos e transformados do
ambiente externo para o conhecimento que já existe no contexto das distribuidoras de
combustíveis, bem como etapas de memorização e armazenamento dos conhecimentos sobre
as rotinas de distribuição para aplicá-los em situações posteriores verificou-se que as
pequenas empresas não conseguem potencializar o conhecimento com tanta eficiência e
traduzi-lo em resultados que possam ser visualizados nas rotinas de distribuição de
combustíveis. Por exemplo, as pequenas distribuidoras quase nunca ofertam treinamentos.
Logo comprometer etapas como aquisição e assimilação do conhecimento faz com que os
respectivos colaboradores não consigam refletir sobre como as rotinas se complementam e,
consequentemente, não entendem as operações holisticamente. Contudo, independentemente
do tamanho da distribuidora, os resultados dessa fase de pesquisa revelaram que todas as
empresas que operam nesse segmento no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE
procuram de alguma forma ter ciência das demandas exigidas pelo mercado no que se refere
as características e especificações dos produtos, assim como os requisitos básicos exigidos na
oferta dos serviços envolvidos nesse negócio.
7.3.4. Indicadores da dimensão capacidade de absorção – explotação
Em relação a dimensão ‘Explotação do conhecimento’, na Tabela 8 verifica-se que
apenas o indicador “Estamos constantemente considerando a melhor forma de utilizar o
conhecimento sobre as rotinas de distribuição” (5,01) apresentou médias iguais. Para os
demais indicadores foram as comparações de médias foram significantes a um nível de
significância de 10%. Ressalta-se que realizar a comparação de médias para a variável
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“Explotação” se verificou diferença entre as médias a um nível de 5% e um agrupamento
entre pequenas e grandes distribuidoras.
Tabela 8 - Diferenças das médias para a dimensão explotação
Capacidade de Absorção - Explotação
CAB_EXP_71
CAB_EXP_72
CAB_EXP_73
CAB_EXP_74
CAB_EXP_75
Explotação (Alpha de Cronbach = 0,60)

P
4,57
5,17
4,80
3,13
4,93
4,52

M
5,39
5,61
5,28
3,33
5,44
5,01

G
5,14
5,00
5,09
2,55
4,82
4,51

Geral
4,96
5,23
5,01
3,00
5,03
4,64

ANOVA
0,035**
0,067*
0,381NS
0,085*
0,066*
0,023**

Significâncias
K-W
Levene
0,052*
0,014
0,061*
0,516
0,319NS
0,127
0,088*
0,097
0,053*
0,066
0,015**
0,075

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Acerca da aplicabilidade do conhecimento, identificou-se que as médias distribuidoras
tendem a ter mais controle sobre o compartilhamento de tarefas, atribuições dos funcionários
e importância da execução das atividades que estão presentes nas rotinas de distribuição.
Além disso, como não são distribuidoras de grande porte, o que resulta não ter tantos
departamentos descentralizados e por incorporarem novos conhecimentos gradativamente em
suas rotinas operacionais, os funcionários dessas bases operacionais conseguem minimizar as
dificuldades no que se refere as atividades rotineiras de distribuição de combustíveis, bem
como entendem melhor interdependências das rotinas. Vale dizer, que todas as distribuidoras
contempladas nesse estudo buscam, dentro de suas limitações e recursos, padronizar suas
rotinas, sejam elas em função das diretrizes da ANP ou dentro das exigências do mercado.
Contudo, nesse aspecto, as médias distribuidoras são as que mais se destacam devido a
possuírem recursos adequados como softwares, parcerias mais sólidas com transportadoras e
menos demanda que as grandes distribuidoras, o que as permite não terem tantos problemas
operacionais e manterem o nível de serviço a seus respectivos clientes.
Quanto a necessidade de conhecer como os conhecimentos são aplicados nas
operações das bases operacionais, os funcionários das pequenas distribuidoras apresentam
sérias dificuldades em solucionar problemas e tomar decisões que destravem algumas rotinas
melhorem o fluxo das operações. É fato que grande parte das operações diárias transcorrem
normalmente. Todavia, no que tange a negociação de preços e prazos, flexibilização de prazos
de entrega e estabelecimento de regimes de fretes, mesmo os coordenadores de base das
pequenas distribuidoras não possuem autonomia para solucionar tais questões, necessitando
de aprovações de outros departamentos da organização. Em contrapartida, devido ao
engessamento de alguns departamentos e por deixarem as bases operacionais unicamente para
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carregamento e descarregamento de produtos, as bases operacionais das grandes
distribuidoras revelaram certas limitações para adequar novos serviços em função da demanda
local, se restringindo também as orientações da matriz. Logo, os coordenadores de base
assumem apenas responsabilidades com as rotinas operações, e qualquer eventualidade no
transcorrer das rotinas operacionais deve ser comunicado as hierarquias superiores que
determinam as decisões. O que se deve elucidar é que todas as distribuidoras, mesmo que
alguns coordenadores de bases operacionais não tenham autonomia suficiente, buscam
alternativas para aplicar da melhor maneira possível o conhecimento que envolve as rotinas de
distribuição.
Na Figura 35 é possível verificar uma comparação entre as dimensões da capacidade
de absorção do conhecimento (aquisição, assimilação, transformação e explotação) em função
das distribuidoras de combustíveis consideradas nesse estudo de caso. Dentre as quatro
dimensões que envolvem o construto capacidade absorção, verificou-se que as porcentagens
relacionadas as notas atribuídas a dimensão explotação estão mais próximas ao limite superior
da escala. Isso revela que nem todas as etapas que constituem a capacidade de absorção são
praticadas pelas distribuidoras de combustíveis. Em outras palavras, apenas a explotação se
configura como uma etapa na qual as distribuidoras se atentam para sua execução, tanto para
as rotinas de atendimento a clientes no que tange as negociações de preços, prazos e
acompanhamento de pedidos. Para as rotinas de carregamento e descarregamento, a primeira
executada e monitorada em conjunto com os terminais de armazenagens, e a segunda
acompanhada pelos clientes e motoristas contratados no ato de recebimento dos combustíveis
nos postos revendedores. E na roteirização de entregas, no que se necessita aplicar os
conhecimentos para estabelecer mapas de entregas em função da frota local paralelamente
com as redes de transportadoras disponíveis no mercado local para entrega de produtos. Por
essa razão, os dados revelaram que é na etapa de explotação (utilização do conhecimento) que
as distribuidoras de combustíveis procuraram aplicar da forma mais adequada possível os
conhecimentos que circundam nas três rotinas adotadas nesse estudo de caso. Dessa forma, os
problemas operacionais que foram relatados na primeira fase da pesquisa podem ser
explicados pela prática inadequada das três etapas antecessoras a explotação.
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Figura 35 - Posicionamento das distribuidoras em relação a capacidade de absorção
Nota 1: As siglas ‘P’, ‘M’ e ‘G’ após os nomes das distribuidoras fazem referência ao tamanho das organizações
em função do volume de movimentação.
Nota 2: Os números indicados nesse gráfico devem ser interpretados em formato percentual (%).
Fonte: o autor (2016).

7.3.5. Indicadores da dimensão capacidade de dinâmica – capacidade de aproveitar
oportunidades
No que concerne a dimensão ‘Capacidade de Aproveitar Oportunidades’, pode ser
verificado por meio da Tabela 9 que os informantes da amostra das distribuidoras de
combustíveis revelaram que os indicadores “Identificamos e exploramos as oportunidades do
mercado para melhoria das nossas rotinas de distribuição – CD_CAO_11” (4,80), “Nós
escolhermos os limites de atuação da nossa empresa - CD_CAO_13” (3,86), “Com base em
nossas rotinas desenvolvemos critérios que auxiliam nossa tomada de decisão CD_CAO_14” (4,51), “Com base em nossas rotinas desenvolvemos aspectos de
comprometimento - CD_CAO_15” (4,73) e “Estabelecemos constantemente novos processos
de rotinas de distribuição - CD_CAO_16” (3,94) apresentaram níveis de significância
diferentes ao nível de 1%. Já para a o indicador “Direcionamos soluções especificas para
nossos clientes - CD_CAO_12” (4,07) a diferença se deu a o nível de 10%. Ressalta-se que
realizar a comparação de médias para a variável “Aproveitamento de Oportunidades” apontou
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diferença entre as médias a um nível de 1% e um agrupamento entre médias e grandes
distribuidoras.

Tabela 9 - Diferenças das médias para a dimensão capacidade de aproveitamento de
oportunidades
Capacidade Dinâmica – CAO
CD_CAO_11
CD_CAO_12
CD_CAO_13
CD_CAO_14
CD_CAO_15
CD_CAO_16
Aproveitamento de Oportunidades
(Alpha de Cronbach = 0,821)

P
4,33
3,60
2,77
4,07
4,23
3,20
3,70

M
5,00
4,44
4,72
5,11
5,67
4,56
4,92

G
5,27
4,41
4,64
4,64
4,64
4,45
4,67

Geral
4,80
4,07
3,86
4,51
4,73
3,94
4,32

ANOVA
0,007***
0,085*
0,000***
0,008***
0,002***
0,000***
0,000***

Significâncias
K-W
Levene
0,005***
0,085
0,057*
0,957
0,000***
0,813
0,007***
0,412
0,001***
0,000
0,001***
0,221
0,000***
0,036

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

No que corresponde a capacidade de aproveitamento de oportunidades, os resultados
revelaram que as pequenas distribuidoras apresentam algumas restrições relacionadas a
potencialização dos cenários que se apresentam no mercado de combustíveis no que se refere
a adequar suas rotinas de distribuição. Além disso, especificamente na identificação de
demandas dos clientes e na oferta de serviços complementares ao processo de distribuição de
combustíveis. Outro ponto identificado nas pequenas distribuidoras, diz respeito a carência de
elaborar soluções particulares para os revendedores, de modo em que o engessamento das
decisões para algumas situações atípicas não é suficiente para solucionar as dificuldades que
emergem durante as negociações de vendas de combustíveis. Isso também se configura como
um diferencial das médias e grandes distribuidoras, que mesmo enfrentando certas
dificuldades buscam customizar o atendimento, o carregamento e a roteirização.
O fato das pequenas distribuidoras não fomentarem a capacidade de aproveitamento
de oportunidades implica nas fronteiras da atividade de distribuição de combustíveis. Em
outras palavras, além dos postos revendedores, ao quais se concentram a maior demanda de
atendimento, algumas oportunidades de mercado com outros segmentos (indústria, aviação,
agronegócio, etc) são praticamente inacessíveis devido à falta de investimentos no aumento da
capacidade de comercialização e, principalmente, na ausência de planejamentos adequados
que possibilitassem a prospecção de clientes de outros segmentos. Além do que já foi
mencionado, os dados das pequenas distribuidoras apontaram que elas não conseguem utilizar
as rotinas operacionais de distribuidoras como parâmetros para amparar suas respectivas
deliberações, de outro modo, as informações geradas e armazenadas durante a execução
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destas rotinas operacionais não são utilizadas adequadamente como suporte para se aprimorar
as atividades correntes. Isso compromete a possibilidade de crescimento destas distribuidoras
fazendo com que estas organizações estejam sempre um passo atrás no que se refere a
processos como identificação de cenários, prospecção de novos clientes, firmamento de
contratos para bandeiramento, negociação de preços e prazos e análise das demandas internas
e externas. Dessa forma, as pequenas distribuidoras evidenciaram dificuldade para a criação e
adaptação de novos processos para as rotinas de atendimento a clientes, carregamento e
descarregamento de veículos e roteirização de entregas.
É por essa razão que as médias distribuidoras em relação as principais rotinas de
distribuição de combustíveis revelaram maior engajamento em suas operações, inclusive
superando as grandes distribuidoras. Isso se dá em função da necessidade de incorporação de
novos clientes que se vinculem a bandeira da distribuidora. Assim sendo, o foco em fidelizar
clientes não bandeirados em paralelo com equipes de vendas que auxiliem diretamente o
cliente em seu posto revendedor permite que a capacidade de aproveitamento de
oportunidades no estabelecimento de novos negócios e possibilidades sejam mais evidentes
nessas empresas.

7.3.6. Indicadores da dimensão capacidade de dinâmica – capacidade de gerenciar
ameaças e oportunidades
Em relação a dimensão ‘Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças’, pode ser
verificado pela Tabela 10 que os informantes revelaram que os indicadores “Nossas decisões
são descentralizadas - CD_CGAM_21” (3,37), “Realizamos constantemente procedimentos
de integração - CD_CGAM_22” (3,90) e “Gerenciamos e monitoramos todas as informações
sobre nossas rotinas - CD_CGAM_25” (4,86) apresentaram níveis de significância diferentes
ao nível de 1%. Para os indicadores “Os ativos específicos de nossas rotinas são utilizados em
conjunto - CD_CGAM_23” (4,54), “Compartilhamos os conhecimentos das rotinas de
distribuição - CD_CGAM_26” (4,84) e “Lembramos dos conhecimentos acerca das rotinas de
distribuição quando as executamos - CD_CGAM_27” (5,04) foi considerado o nível de
significância a 5%. E para o indicador “Aplicamos princípios de governança corporativa em
nossa base - CD_CGAM_24” (4,51) considerou-se a diferença na comparação por postos a
um nível de significância de 10%. Evidencia-se que para o indicador “Gerenciamento de
Ameaças e Mudanças” (4,44) a comparação por postos apresentou diferença a um nível de 1%
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e para todos os indicadores dessa dimensão verifica-se que a concentração dessas diferenças
está no grupo das pequenas distribuidoras.
Tabela 10 - Diferenças das médias para a dimensão capacidade de gerenciar ameaças e
mudanças
Capacidade Dinâmica – CAGM
CD_CGAM_21
CD_CGAM_22
CD_CGAM_23
CD_CGAM_24
CD_CGAM_25
CD_CGAM_26
CD_CGAM_27
Gerenciamento de Ameaças e Mudanças
(Alpha de Cronbach = 0,873)

P
2,17
2,90
4,17
4,07
4,30
4,47
4,57
3,80

M
4,17
4,28
5,00
4,72
5,22
5,11
4,50
4,86

G
4,36
4,95
4,68
4,95
5,32
5,14
5,32
4,96

Geral
3,37
3,90
4,54
4,51
4,86
4,84
5,04
4,44

ANOVA
0,000***
0,000***
0,036**
0,066*
0,001***
0,040**
0,012**
0,000***

Significâncias
K-W
Levene
0,000***
0,000
0,000***
0,001
0,049**
0,010
0,086*
0,092
0,000***
0,880
0,018**
0,661
0,011**
0,024
0,000***
0,179

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Sobre a capacidade de gerenciar ameaças e mudanças, os dados revelaram que as
pequenas distribuidoras em relação as médias e grandes apresentaram posições inferiores no
que se refere a algumas ações necessárias que envolvem as rotinas de distribuição de
combustíveis. Um dos pontos revelados faz referência a concentração das decisões com
departamentos. Como já mencionado, tanto na etapa qualitativa como nessa seção, as
pequenas distribuidoras comprometem atividades das principais rotinas devido à falta de
autonomia que a base operacional no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE possui.
Outro sinal que foi evidenciado no que se refere a capacidade gerenciar ameaças e mudanças
volta-se a concretização de processos de agregação e compartilhamento de informações
estratégicas entre departamentos e funcionários que são obtidos no ambiente externo. Vale
frisar que se observou no campo de pesquisa os funcionários das pequenas distribuidoras, em
alguns momentos, “surpresos” com algumas medidas imediatistas que eram tomadas pelas
diretorias das pequenas distribuidoras. Fato esse que não se presenciou nas médias e grandes,
em função dos funcionários já estarem cientes das possíveis mudanças que poderiam entrar
em vigor. Também foi evidenciado que as pequenas distribuidoras encontram certos
impedimentos no que concerne a utilização de ativos provenientes das rotinas de distribuição.
Em outras palavras, as pequenas distribuidoras pouco conseguem transformar estes ativos em
fatores competitivos que garantam predominância em algum aspecto de negociação com as
demais distribuidoras.
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Foi identificado também que as pequenas distribuidoras não utilizam com plenitude
concepções de governança corporativa na gestão das bases operacionais, bem como da
empresa como um todo. Aspectos como transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade social corporativa não são tão relevantes para estas organizações, de modo
que o principal objetivo se configura em atender as exigências mínimas que são requisitados
pelos órgãos reguladores. Além disso, o acompanhamento das informações sobre as rotinas de
distribuição de combustíveis não é eficiente por parte dos coordenadores e funcionários das
pequenas distribuidoras. O que estas distribuidoras possuem são sistemas de informações que
auxiliam no processamento de pedidos, como também a sincronização com os sistemas de
informações do terminal de combustíveis. Entretanto, vale ressaltar que estas empresas não
possuem mecanismos mais sofisticados e pessoas que possam realizar análises mais
profundas com base nas informações geradas. Salienta-se que as pequenas distribuidoras não
possuem hábitos trazer os conhecimentos adquiridos em situações passadas como forma de
diretriz para solucionar ameaças presentes, restringindo-se a soluções imediatas que ora são
acertadas ora são completamente equivocadas. Por essa razão que os processos de
compartilhamento e rememoração de conhecimentos nas pequenas distribuidoras são
deficitários e incidem diretamente no desempenho das rotinas de distribuição de
combustíveis, como por exemplo controle de estoque de produtos, transferência de produtos
para outras unidades operacionais, montagem de cargas, elaboração de rotas de entregas, etc.

7.3.7. Indicadores da dimensão capacidade de dinâmica – capacidade de percepção do
ambiente
No que tange a dimensão ‘Capacidade de Percepção do Ambiente’, pode ser
verificado pela Tabela 11 que os informantes revelaram que somente o indicador
“Constantemente são incorporadas mudanças e implementações nas rotinas de distribuição CD_CPA_31” (3,83) apresentou níveis de significância diferentes a 1%. Os indicadores
“Nossos fornecedores nos auxiliam na melhoria das nossas rotinas - CD_CPA_33” (3,66) e
“Nós sempre adaptamos as mudanças que ocorrem com as rotinas de distribuição CD_CPA_35” (4,90) apresentaram diferenças quando comparados os postos a um nível de
significância de 5%. Já os indicadores “Temos percepção para identificar segmentos de
mercados potenciais - CD_CPA_32” (4,24) e “Possuímos tecnologias especificas para
execução de nossas rotinas - CD_CPA_34” (4,44) não apresentaram diferenças quando
comparados os postos. Verifica-se que o indicador “Percepção do Ambiente” (4,21) a
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comparação por postos apresentou diferença a um nível de 1% e as diferenças predominaram
nos grupos das pequenas e grandes distribuidoras.
Tabela 11 - Diferenças das médias para a dimensão capacidade de percepção do ambiente
Capacidade Dinâmica – CPA
CD_CPA_31
CD_CPA_32
CD_CPA_33
CD_CPA_34
CD_CPA_35
Percepção do Ambiente
(Alpha de Cronbach = 0,786)

P
2,97
4,03
3,30
4,07
4,67
3,81

M
4,17
4,11
3,44
4,56
4,83
4,22

G
4,73
4,64
4,32
4,86
5,27
4,76

Geral
3,83
4,24
3,66
4,44
4,90
4,21

ANOVA
0,000***
0,306NS
0,020**
0,110NS
0,095**
0,001***

Significâncias
K-W
Levene
0,000***
0,435
0,186NS
0,392
0,028**
0,006
0,102NS
0,025
0,018**
0,821
0,000***
0,019

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

A respeito da capacidade de percepção do ambiente, podemos inferir que no tocante as
transformações e ajustes que as pequenas distribuidoras precisam realizar nas rotinas
operacionais para se adequar as demandas do mercado de combustíveis verificou-se que
diversos impedimentos estão presentes no cotidiano destas organizações. Podemos citar como
exemplo nas rotinas de atendimento aos revendedores, a carência das pequenas distribuidoras
em identificar clientes potenciais nas regiões do sertão, agreste e zona da mata pernambucano,
nas rotinas de carregamento e descarregamento a exiguidade de testes de qualidade que
complementem os testes promovidos pelos terminais de combustíveis implicando em garantir
mais confiabilidade junto aos clientes sobre os combustíveis adquiridos e nas rotinas de
roteirização de entregas a carência de poder de negociação junto a transportadores e ao
estabelecimento de preços de fretes.
As grandes distribuidoras de combustíveis apresentaram predomínio sobre as demais
empresas no que se refere ao estabelecimento de relações sólidas com fornecedores e
parceiros sobre o aprimoramento das rotinas operacionais de distribuição de combustíveis.
Isso pode ser visto, por exemplo, nos contratos de exclusividade firmados com
transportadores, restrição da base operacional apenas para atividades de carregamento e
descarregamento de produtos, fornecimento de combustíveis para organizações de outros
segmentos, atuação massiva de equipes de vendas em todas as regiões do estado e,
principalmente, a gestão compartilhada de um terminal exclusivo de armazenagem, onde se
compartilha com outros grandes players. Esse compartilhamento facilita a operação das
rotinas de distribuição de combustíveis das grandes distribuidoras em função das demandas
serem muito similares e as exigências operacionais no que diz respeito às exigências em
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relação a capacitação de funcionários e o espaço requisitado para armazenagem de produtos e
fluxo de operações também serem equivalentes. Em vista disso, a gestão compartilhada do
Pool de Suape (TEAPE) permite que estas distribuidoras consigam alinhar interesses comuns
adequando-se as mudanças que são necessárias nas rotinas de distribuição. Assim sendo,
mesmo que terminal seja gerenciado pela BR Distribuidora, tanto a RAÍZEN quanto a
IPIRANGA são proprietárias e comungam das decisões estratégicas que envolvem o
gerenciamento do terminal, bem como o fluxo de operações das rotinas de distribuição e o
controle de movimentação de produtos que são fundamentais a estas organizações.
O que foi comum a todas as distribuidoras é o fato delas, dentro de suas deficiências,
conseguirem compreender potenciais segmentos de mercados que possam oferecer seus
produtos e serviços. Porém, como fora mencionado nesta seção e também revelado na fase
qualitativa, algumas distribuidoras se diferem umas das outras na captação de clientes e no
aumento no número de revendedores bandeirados em função da capacidade que possuem em
descobrir revendedores com certas carências em adquirir produtos a preços e prazos
adequados, ofertar benefícios e serviços que agreguem valor aos clientes e estabelecer
relações comerciais sólidas com fornecedores. Outro aspecto comum a todas as distribuidoras
que foi revelado nesta fase de pesquisa é utilização de tecnologias adequadas para a
operacionalização das rotinas de distribuição de combustíveis. Em suma, as principais
tecnologias são fornecidas pelos terminais de combustíveis, que realizam todo o trabalho de
estocagem e monitoramento das condições de entrada e saída de produtos dos tanques.
Todavia, as distribuidoras também partilham de sistemas de informações integrados com os
sistemas de controle dos terminais de combustíveis, tanto para controle de estoque quanto
para montagem de cargas de veículos. Porém, vale ressaltar, que mesmo que todas as
distribuidoras

possuam

tecnologias

minimamente

adequadas

para

realização

dos

procedimentos operacionais, poucas distribuidoras conseguem utilizar estas informações com
qualidade visando potenciais correções e melhorias das rotinas operacionais.
Na Figura 36 é possível verificar uma comparação entre as dimensões da capacidade
de dinâmica (capacidade de aproveitamento de oportunidades, capacidade gerenciar ameaças
e mudanças e capacidade de percepção do ambiente) em função das distribuidoras de
combustíveis consideradas na pesquisa. Dentre as três dimensões que envolvem o construto
capacidade dinâmica, identificou-se que as porcentagens relacionadas as notas atribuídas a
dimensão capacidade de gerenciamento de ameaças e mudanças estão mais próximas ao
limite superior da escala.
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Isso permite compreender que as distribuidoras de combustíveis direcionam suas
atenções basicamente a eventos no segmento de combustíveis que representem alguma
ameaça ou transformação no contexto de suas respectivas operações. Por exemplo, uma
dessas mudanças pode ser visualizada na composição química dos produtos adquiridos junto a
fornecedores. Dessa maneira, como foi observado no campo de pesquisa, quando os órgãos
reguladores impõem novas porcentagens de compostos químicos para comercialização dos
combustíveis, se faz necessário que as distribuidoras junto aos seus fornecedores também
voltem suas atenções para não comercializarem produtos com porcentagens de compostos
fora do que prevê as normativas do governo. E assim, serem passíveis de multas vultuosas.
Vale ressaltar também que as mudanças aos novos procedimentos advindas do ambiente
externo ou interno geram certa dificuldade, principalmente para as pequenas distribuidoras.
Em geral, todas as distribuidoras focam em adaptar-se com mais agilidade as mudanças
solicitadas pelos órgãos governamentais em razão de serem frequentemente expostas a
fiscalizações repentinas de profissionais vinculados a ANP, SINDICOM e demais órgãos que
atuam nesse mercado.
Essas fiscalizações têm por objetivo avaliar de modo detalhado todas as operações que
são realizadas nos terminais de combustíveis pelas bases operacionais, como por exemplo
volume de movimentação diária de produtos, fraudes em geral, adulteração de combustíveis,
limite de estocagem de cada distribuidora, conferência de notas fiscais emitidas, verificações
das relações com clientes, análise dos procedimentos utilizados para avaliação da qualidade
dos produtos, etc. Por essa razão, qualquer falha ou erro tanto na operação como na
comercialização de produtos, as distribuidoras sofrem punições muito severas, tanto do ponto
de vista financeiro como do ponto de vista de jurídico podendo inclusive ter operações
suspensas e dependendo da seriedade do erro responder a processos na esfera do direito penal.
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Figura 36 - Posicionamento das distribuidoras em relação a capacidade dinâmica
Nota 1: As siglas ‘P’, ‘M’ e ‘G’ após os nomes das distribuidoras fazem referência ao tamanho das organizações
em função do volume de movimentação.
Nota 2: Os números indicados nesse gráfico devem ser interpretados em formato percentual (%).
Fonte: o autor (2016).

7.3.8. Indicadores da dimensão desempenho operacional – custo
Sobre a dimensão ‘Custo’, pode ser verificado mediante a Tabela 12 que os
informantes revelaram que os indicadores “Em nossa base oferecemos produtos a custos de
armazenagem menores que os competidores - DO_CT_8.2” (3,43), “Em nossa base
oferecemos o preço de frete menor em relação aos competidores - DO_CT_8.3” (3,84) e “Há
efeitos positivos sobre o custo do serviço em relação ao produto - DO_CT_8.5” (3,93)
apresentaram comparações de postos diferentes a um nível de significância de 1%. Para os
indicadores “Em nossa base oferecemos produtos com menor preço que os competidores DO_CT_8.1” (3,71) e “Há efeitos positivos sobre o custo de distribuição de produtos em
relação a matéria prima adquirida - DO_CT_8.4” (4,09) a diferença na comparação de postos
estabeleceu diferenças aos níveis de significâncias de 5% e 10% respectivamente. No que se
refere ao indicador “Custo” (3,80) evidencia-se que a comparação entre postos foi diferente a
um nível de 1% e as diferenças destas comparações destacaram-se no grupo das pequenas
distribuidoras.
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Tabela 12 - Diferenças das médias para a dimensão custo
Desempenho Operacional - Custo
DO_CT_8.1
DO_CT_8.2
DO_CT_8.3
DO_CT_8.4
DO_CT_8.5
Custo (Alpha de Cronbach = 0,747)

P
3,30
2,63
2,87
3,73
3,37
3,18

M
4,22
3,78
4,50
4,28
3,83
4,12

G
3,86
4,23
4,64
4,41
4,77
4,38

Geral
3,71
3,43
3,84
4,09
3,93
3,80

ANOVA
0,058*
0,000***
0,000***
0,126NS
0,001***
0,000***

Significâncias
K-W
Levene
0,040**
0,000
0,000***
0,141
0,000***
0,000
0,074*
0,056
0,001***
0,005
0,000***
0,056

Shapiro
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,055

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

No que tange ao custo, podemos verificar que em relação a política de preços e custeio
as pequenas distribuidoras não conseguem ofertar combustíveis a preços mais competitivos
que os demais concorrentes. Isso ocorre por diversos fatores, o primeiro está relacionado ao
tipo de contrato firmado (modalidade ETD ou ETM) com os fornecedores para aquisição de
produtos. As grandes e médias distribuidoras costumam optar pela modalidade ETM pois
compram navios fechados com grandes quantidades de produtos junto a Petrobrás, que é a
principal fornecedora. Logo, como possuem poder de barganha junto a Petrobrás devido a esta
modalidade de contrato possuem prazos maiores de pagamento e conseguem aplicar uma
ampla faixa de preços tanto com clientes bandeirados e com os clientes sem bandeira. Já na
modalidade ETD, adotada pelas pequenas distribuidoras, faz com que estas empresas entrem
em sistema de cotas diárias. Dessa forma, o produto é liberado todos os dias à medida que os
pagamentos são realizados, limitando a capacidade das distribuidoras em ofertar preços mais
competitivos com margem de ganhos mais sólidas, dada a necessidade de das distribuidoras
realizarem o pagamento das cotas. O segundo fator que limita o custeio e a política de preços
das pequenas distribuidoras diz respeito aos contratos de armazenagens firmados junto aos
terminais de combustíveis. Novamente, o volume de movimentação de combustíveis das
médias e grandes distribuidoras são superiores aos das pequenas, isso representa que o ganho
operacional por parte dos terminais em cima destas empresas é maior, pois os contratos são
negociados em função do espaço contratado e de uma média de giros de estoques que as
distribuidoras realizam ao longo do mês. Assim sendo, essa limitação também incide nas
pequenas distribuidoras no tocante ao desenvolvimento de estratégias mais competitivas de
precificação de combustíveis.
O terceiro fator diz respeito a falta da capacidade de negociação das pequenas
distribuidoras em obter fretes mais acessíveis que as médias e grandes distribuidoras. Em
conformidade com a fase qualitativa, a dificuldade das pequenas distribuidoras em firmar
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parcerias mais sólidas e acordos contratuais exclusivos com transportadoras faz com que estas
organizações não tenham diversos contratempos nas rotinas de roteirização de entregas, ao
ponto de, em algumas situações, não conseguirem utilizar a capacidade completa dos
veículos. E, portanto, tendo prejuízos na formulação dos preços de fretes junto aos
transportadores agregados. Por fim, o quarto fator de discrepante entre as médias e grandes
distribuidoras para com as pequenas é na alocação de custo nas rotinas de distribuição de
combusteis em função do preço adquirido das matérias primas. Em outras palavras, as
pequenas distribuidoras não conseguem ter margens de rentabilidade tão expressivas quanto
as médias e grandes distribuidoras decorrentes da alocação de custo e da capacidade
operacional que possuem.
Quando se aborda a questão da alocação do custo do serviço em relação a política de
precificação adotada com os produtos, as grandes distribuidoras se sobressaem as demais
devido à grande capacidade operacional que possuem e por partilharem o custo de diversos
serviços comuns aos outros três grandes players no próprio terminal de armazenagem, como
por exemplo as avaliações de qualidade dos combustíveis, o investimento compartilhado em
treinamentos constantes sobre rotinas de carregamento e descarregamento de produtos nos
postos revendedores, etc.
7.3.9. Indicadores da dimensão desempenho operacional – qualidade
Acerca da dimensão ‘Qualidade’, pode ser verificado pela Tabela 13 que os
informantes revelaram que os indicadores “Nossos produtos estão em conformidade com a
qualidade exigida pela agência reguladora - DO_QL_91” (5,41) e “Percebemos que nossos
clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos produtos - DO_QL_93” (5,37) não
apresentaram diferenças nas comparações de postos. Quanto aos indicadores “Nós
verificamos e testamos a qualidade dos nossos produtos - DO_QL_92” (4,96) e “Percebemos
que nossos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos serviços - DO_QL_94”
(5,10) apresentaram níveis de significância diferentes a 1%. Já o indicador “Nossos serviços
são confiáveis - DO_QL_95” (5,29) apresentou diferença na comparação de postos a um nível
de 5%. No que se refere ao indicador “Qualidade” (5,23) evidencia-se que a comparação entre
postos foi diferente a um nível de 10% e todas as diferenças das comparações de postos pelo
teste de KW predominara no grupo das médias distribuidoras.
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Tabela 13 - Diferenças das médias para a dimensão qualidade
Desempenho Operacional – Qualidade
DO_QL_91
DO_QL_92
DO_QL_93
DO_QL_94
DO_QL_95
Qualidade (Alpha de Cronbach = 0,883)

P
5,37
4,37
5,33
5,10
5,23
5,08

M
5,61
5,78
5,61
5,67
5,72
5,68

G
5,32
5,09
5,23
4,64
5,00
5,05

Geral
5,41
4,96
5,37
5,10
5,29
5,23

ANOVA
0,551NS
0,002***
0,422NS
0,010***
0,051*
0,040**

Significâncias
K-W
Levene
0,580NS
0,122
0,005***
0,000
0,705NS
0,008
0,020**
0,001
0,031**
0,158
0,069*
0,001

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Em relação a qualidade, os dados revelaram que todos os combustíveis que são
comercializados pelas distribuidoras estão de acordo com os padrões de qualidade requeridos
pela ANP. Essa padronização é comum a todas as distribuidoras e nenhuma divergência pode
ser admitida no tocante as composições químicas dos combustíveis. Ressalta-se também que
como todas as distribuidoras adquirem produtos com o mesmo fornecedor (Petrobrás), e estes
produtos ainda são submetidos a avaliações de qualidade diariamente pelas equipes dos
terminais de combustíveis, não se tem problemas de adulteração de combustíveis no contexto
das distribuidoras, as incidências se restringem apenas aos postos revendedores. Por isso, os
clientes revendedores não se queixam acerca da qualidade dos combustíveis adquiridos junto
as distribuidoras, uma vez que ao realizar as transações comerciais de vendas de produtos, os
clientes recebem algumas declarações oriundas de uma empresa contratada pelo terminal de
combustíveis que atestam a qualidade do produto fazendo com que não se crie dúvidas nos
clientes sobre a idoneidade das distribuidoras e dos seus respectivos produtos.
É importante ressaltar que as médias distribuidoras se destacam em relação a pequenas
e grandes em razão de garantirem, além dos testes de qualidade padrões aplicados pelos
terminais de armazenagem, outros testes de qualidade para atestarem a conformidade dos
produtos. Desse modo, ao término do carregamento dos veículos e dos recebimentos dos
laudos emitidos pelas empresas contratadas pelos terminais de armazenagem, as médias
distribuidoras possuem equipes de qualidade inseridas nos terminais que também testam e
emitem laudos adjacentes para o cliente revendedor. Além disso, algumas empresas de médio
porte possuem laboratórios móveis, cujo objetivo é visitar os clientes visando controlar a
qualidade do produto que vem sendo comercializados pelos revendedores junto aos
consumidores finais evitando potenciais problemas de adulteração de combustíveis. Da
perspectiva dos respondentes dessa pesquisa, verificou-se que as médias distribuidoras
apresentam maior satisfação por parte dos clientes revendedores no que tange a qualidade dos
serviços agregados as vendas de produtos quando comparadas com as pequenas e grandes
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distribuidoras. Podemos entender esse dado por dois caminhos, no caso das pequenas
distribuidoras devido ao baixo poder de barganha e a limitação financeira em incorporar
serviços que complementem as principais rotinas de distribuição. E, no caso das grandes
distribuidoras que já partilham os custos desses serviços entre si no próprio terminal que
compartilham, o que geraria uma vantagem para estas empresas em alocar recursos para este
tipo de serviço adjacente. Porém, devido ao grande número de clientes bandeirados na região
e a um certo engessamento nos processos decisórios das bases operacionais das grandes
distribuidoras no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE, esse tipo de serviço não é tão
bem ofertado por estas organizações. À vista disso, a percepção da satisfação e da
confiabilidade dos serviços agregados a comercialização de combustíveis vem sendo
predominada nas médias distribuidoras.

7.3.10. Indicadores da dimensão desempenho operacional – prazo de entrega
Quanto a dimensão ‘Prazo de Entrega’, pode ser verificado pela Tabela 14 que os
informantes revelaram que somente o indicador “Nós geralmente entregamos os produtos aos
clientes no tempo previsto - DO_PE_10.1” (4,97) não apresentou diferenças na comparação
de postos. Os indicadores “Nossos produtos não residem muito tempo em estoque DO_PE_10.2” (4,63) e “Possuímos capacidade de atender a maior complexidade de entregas
com mesmo recurso - DO_PE_10.3” (4,43) apresentaram diferenças nas comparações de
postos ao nível de significância de 1%. Já os indicadores “Nós processamos rapidamente a
ordem de entrega - DO_PE_10.4 (4,89) e “Nós respondemos prontamente às reclamações de
clientes - DO_PE_10.5” (5,20) revelaram diferenças na comparação de postos a um nível de
5%. Por fim, em relação ao indicador “Prazo de Entrega” (5,23) evidencia-se que a
comparação entre postos foi diferente a um nível de 1% e as diferenças das comparações
predominara nos grupos das pequenas e médias distribuidoras.
Tabela 14 - Diferenças das médias para a dimensão prazo de entrega
Desempenho Operacional - P. Entrega
DO_PE_10.1
DO_PE_10.2
DO_PE_10.3
DO_PE_10.4
DO_PE_10.5
Prazo de Entrega (Alpha de Cronbach =,795)

P
4,83
4,07
3,87
4,40
4,90
4,41

M
5,39
5,39
5,33
5,39
5,50
5,40

G
4,82
4,77
4,45
5,14
5,36
4,91

Geral
4,97
4,63
4,43
4,89
5,20
4,82

ANOVA
0,116NS
0,001***
0,000***
0,004***
0,034**
0,000***

Significâncias
K-W
Levene
0,123NS
0,243
0,001***
0,150
0,000***
0,367
0,012**
0,001
0,025**
0,962
0,000***
0,120

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
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Em relação ao prazo de entrega, verificou-se que todas as distribuidoras buscam
atender os prazos de entregas acordados junto aos clientes. Mesmo que no caso das pequenas
distribuidoras existam dificuldades em relação a obtenção de transportadoras e negociações de
preços de fretes, ou que tenham prejuízos nas margens de rentabilidade na montagem das
cargas em função da roteirização, as distribuidoras procuram transmitir confiabilidade na
entrega seja com frotas próprias ou terceirizadas, uma vez que os revendedores não podem ter
suas operações de comercialização de combustíveis prejudicadas devido a atrasos de entrega
de produtos. É por essa razão que algumas empresas destinam consultores externos
específicos para monitorar o nível de estoque de produtos evitando potenciais eventualidades.
Nas médias distribuidoras, verificou-se que os combustíveis não permanecem alocados
demasiadamente em estoque em função das altas demandas de pedidos que estas empresas
possuem. Vale ressaltar dois pontos para entendimento dessa análise, o primeiro ponto faz
referência a capacidade operacional dos três maiores players do segmento, uma vez que o
volume de combustíveis movimentado é maior em comparação ao volume movimentado pelas
médias distribuidoras. Contudo, como as grandes distribuidoras além de atender o segmento
de revenda fornecem para outros segmentos como indústrias, empresas de transportes, usinas,
etc. É necessário que essas distribuidoras apliquem políticas de contenção de estoque devido à
necessidade contratual estabelecida com revendedores bandeirados e outras organizações na
obrigatoriedade em não se permitir a falta de fornecimento de combustíveis. Já como a
demanda das médias distribuidoras no que concerne ao fornecimento de produtos não se
compara com a das grandes distribuidoras faz com que as médias distribuidoras consigam
girar o estoque com mais facilidade em razão da mínima necessidade de se manter políticas de
estoque mínimo. O segundo ponto é a comparação com as pequenas distribuidoras, que por
não terem a capacidade operacional das médias e utilizarem políticas de estoque com base em
cotas diárias tem seus limites de vendas diárias estabelecidas e cotas mínimas liberadas com
base na movimentação de vendas do dia.
Por apresentarem diversas limitações na execução das rotinas de roteirização de
entregas, principalmente com as negociações junto a transportadoras, as pequenas
distribuidoras sofrem com a falta de agilidade no processamento de ordens de entrega. Além
dos impasses financeiros dos clientes que retardam o despacho dos produtos, a dificuldade
presente nas pequenas distribuidoras em negociar fretes e conciliar rotas quando se deparam
com entregas em áreas que transcendem o raio de atuação é perceptível. Isso reflete de modo
negativo para estas distribuidoras, pois dependendo do caráter de urgência do pedido, o
cliente nem se quer inicia cotações de preços e prazos com estas empresas. Vale mencionar
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que quando algum procedimento de entrega não se configura adequadamente, as pequenas
distribuidoras são as que mais apresentam dificuldades em solucionar rapidamente problemas
perante os revendedores.
7.3.11. Indicadores da dimensão desempenho operacional – flexibilidade
No tocante a dimensão ‘Flexibilidade’, pode ser verificado por meio da Tabela 15 que
os informantes revelaram que somente o indicador “Possuímos capacidade em para deslocar
funcionários para outras atividades em períodos de baixa demanda - DO_FLX_11.5” (4,16)
não apresentou diferenças na comparação de postos. Os indicadores “Possuímos capacidade
para rapidamente mudar o mix de serviços ofertados em função de nossa demanda DO_FLX_11.1” (4,70) e “Possuímos capacidade de ofertar mais produtos e serviços com
mesma base de ativos - DO_FLX_11.4” (4,27) apresentaram diferenças nas comparações de
postos ao nível de significância de 1%. Já os indicadores “Possuímos habilidade para
rapidamente atender o volume de serviços de acordo com o mix - DO_FLX_11.2” (4,86) e
“Possuímos capacidade de atender pedidos em caráter de urgência - DO_FLX_11.3” (4,77)
apresentaram diferenças na comparação de postos a um nível de 5% e 10% respectivamente.
Sobre o indicador “Flexibilidade” (4,55) revelou-se que a comparação entre postos foi
diferente a um nível de 1% e as diferenças das comparações predominara nos grupos das
médias distribuidoras.

Tabela 15 - Diferenças das médias para a dimensão flexibilidade
Desempenho Operacional – Flexibilidade
DO_FLX_11.1
DO_FLX_11.2
DO_FLX_11.3
DO_FLX_11.4
DO_FLX_11.5
Flexibilidade (Alpha de Cronbach = 0,735)

P
4,03
4,50
4,40
3,87
4,10
4,18

M
5,44
5,33
5,28
5,00
4,17
5,04

G
5,00
4,95
4,86
4,23
4,23
4,65

Geral
4,70
4,86
4,77
4,27
4,16
4,55

ANOVA
0,000***
0,021**
0,033**
0,001***
0,953NS
0,001***

Significâncias
K-W
Levene
0,000***
0,209
0,026**
0,011
0,072*
0,004
0,001***
0,017
0,992NS
0,035
0,001***
0,001

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Nota 1: *** Significância a 1% - ** Significância a 5% - * Significância a 10% - NS – Não
significante.

Acerca da flexibilidade, verificou-se que as pequenas distribuidoras em comparação
com as médias e grandes apresentam certas limitações em relação a capacidade de modificar
velozmente o grupo de serviços agregados que são ofertados aos revendedores em decorrência
das necessidades emergidas. De certa maneira, a flexibilidade apresentada pelas pequenas
distribuidoras se reduz as ações convencionais, como orientações em processos de

Shapiro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
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descarregamento de combustíveis nos postos dos clientes, eventuais correções de pedidos,
negociações de fretes, troca de produtos em casos de falta de conformidade com os
parâmetros de qualidade e erros de montagem de cargas.
Nas médias distribuidoras é possível observar que algumas capacidades foram
evidenciadas, como por exemplo o cumprimento de modo eficiente nas rotinas de
atendimento em que se destina os serviços adequados para as principais dificuldades dos
clientes em seus postos revendedores. Nesse sentido, as médias distribuidoras conseguem ser
mais flexíveis no que diz respeito a gestão dos pedidos. Dessa forma, elucida-se que quando
ocorre alguma diminuição na compra de um produto por parte de algum revendedor, as
médias distribuidoras conseguem rapidamente alocar os produtos para outros clientes, de
modo a não comprometerem o planejamento diário da janela de entrega. Ademais, as médias
distribuidoras também dispõem de habilidades em responder com efetividade a pedidos
peculiares e urgentes, bem como por meio da estrutura que possuem conseguem proporcionar
e diversificar serviços que envolvem as rotinas de distribuição de combustíveis. Vale ressaltar
também que devido as decisões estratégicas não serem tomadas nas bases operacionais das
grandes distribuidoras no Complexo de Suape/PE, estas bases possuem um grau de
engessamento na oferta de serviços agregados que possam solucionar potenciais problemas
dos clientes.
Os dados revelaram também que todas as bases operacionais, independentemente do
tamanho da distribuidora utilizam de práticas de transferir profissionais para outras tarefas
que épocas de sazonalidade nas vendas. Isso costuma ser comum na realidade das
distribuidoras de combustíveis em razão das unidades operacionais não comportarem muitos
funcionários. Em algumas distribuidoras, a quantidade de pessoas trabalhando é mínima. E,
portanto, todas as principais rotinas acabam sendo concentradas em um único profissional. Já
em outras distribuidoras a divisão das rotinas é mais equitativa, porém, todos os membros da
equipe devem possuir o domínio dos conhecimentos que envolvem as rotinas operacionais.
Muito embora, as dificuldades sejam recorrentes no cotidiano das distribuidoras, os
profissionais devem ter flexibilidade em conseguir ao menos executar as tarefas uns dos
outros para que as operações não sejam comprometidas.
Na Figura 37 é possível verificar uma comparação entre as dimensões do desempenho
operacional (custo, qualidade, flexibilidade e prazo de entrega) em função das distribuidoras
de combustíveis consideradas na pesquisa. Ao considerar as quatro dimensões que envolvem
o construto desempenho operacional, identificou-se que as porcentagens relacionadas as notas
atribuídas as dimensões prazo de entrega e qualidade estão mais próximas ao limite superior
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da escala. O que permite entender que a prioridade das distribuidoras está concentrada em
programar as entregas aos clientes revendedores visando cumprir com os prazos
estabelecidos. Além disso, estabelecer as melhores rotas para otimizar as entregas produtos,
bem como mapear as dificuldades que possam existir em rotas mais longínquas é um desafio
que as distribuidoras lidam cotidianamente e que os clientes avaliam como diferencial. Ainda
no tocante a dimensão prazo de entrega, as distribuidoras utilizam frotas próprias e também
firmam contratos com transportadoras e motoristas autônomos para cumprir os prazos de
entrega de produtos aos clientes.
Acerca do maior envolvimento com aspectos de qualidade, as distribuidoras de
combustíveis procuraram garantir as conformidades dos produtos realizando os testes de
qualidade diariamente junto aos terminais. Durante os processos de vendas de produtos, os
revendedores também recebem amostras dos combustíveis adquiridos com os testes realizados
a priori para que não incorram questionamentos sobre suas respectivas procedências. Vale
ressaltar também que, em alguns casos, o cliente solicita testes de qualidade e amostras
testemunhas no ato das rotinas de descarregamento para poder ter mais uma prova da garantia
do combustível que virá a ser comercializado. É importante salientar que além do produto,
outro aspecto considerado pelas distribuidoras é a qualidade do serviço, sendo está um
diferencial competitivo para captar o máximo de clientes. Isto posto, é necessário pontuar que
a dimensão custo para as distribuidoras não é tão relevante, devido aos clientes (sem bandeira)
terem limites de compras de produtos para relações comerciais com quase todas as
distribuidoras. Contudo, são nos aspectos de qualidade do serviço e produto juntamente com a
eficiência no cumprimento de prazos de entrega que esses tipos de clientes voltam com
recorrência a manterem relações comerciais com as distribuidoras que possuem diferenciais
nesses quesitos.
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Figura 37 - Posicionamento das distribuidoras em relação ao desempenho operacional
Nota 1: As siglas ‘P’, ‘M’ e ‘G’ após os nomes das distribuidoras fazem referência ao tamanho das organizações
em função do volume de movimentação.
Nota 2: Os números indicados nesse gráfico devem ser interpretados em formato percentual (%).
Fonte: o autor (2016)

7.4. Análise do modelo de mensuração
Com a finalidade de atingir o objetivo geral “Analisar a influência das capacidades
dinâmicas, mediadas pela capacidade de absorção do conhecimento, no resultado do
desempenho operacional das bases de combustíveis no complexo industrial portuário de
Suape/PE” foi utilizada a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e o Alfa de Cronbach. Para
cada uma das dimensões foi analisada os aspectos de validade de confiabilidade. O primeiro
diz respeito ao grau em que uma medida representa precisamente aquilo que se espera. O
segundo está relacionado ao grau em que a variável observada mensura o valor verdadeiro e
está livre de erro (HAIR Jr. et al., 2005).
Para Brown (2006) a AFC é mais recomendável para avaliar o ajuste do modelo de
mensuração quando o pesquisador cria itens específicos para mensurar cada construtor, da
definição conceitual para a definição operacional. Ao passo que a Análise Fatorial
Exploratória (AFE) é, conceitualmente, utilizada para procedimentos descritivos ou
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exploratórios, na AFC o pesquisador necessita especificar previamente todos os aspectos do
modelo.
Por essa razão se estabelecem alguns critérios para utilização da análise fatorial
confirmatória (AFC):

Validade convergente: Estatística até onde o construto está positivamente relacionado com
outras medidas do mesmo construto. Em outras palavras, o item deverá ter carga fatorial alta
adequada dentro da sua respectiva variável latente (HAIR Jr. et al., 2005):
 Cargas fatoriais significantes (p < 0,05);
 Cargas fatoriais ≥ 0,7;
 Variância Média Extraída (AVE) ≥ 0,5.

Validade discriminante: Estatística até onde o construto não se relaciona com outras
medidas (construtos) que dele divergem.
 Cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais;
 Raiz quadrada da variância média extraída (AVE) maior que as correlações entre as
VL.

Confiabilidade: Avalição do grau de consistência entre as várias medidas de uma variável. A
finalidade é assegurar que as respostas não sejam muito variadas durante períodos, de moro
que uma medida tomada em qualquer momento seja confiável.
 Alfa de Cronbach ≥ 0,7;
 Confiabilidade composta ≥ 0,7.
7.4.1. Avaliação do modelo de mensuração – rodadas iniciais
Tendo como objetivo rodar a AFC no Smart PLS versão 2.0, conforme orienta Ringle,
Wende e Will (2005), a cada construto e/ou variável latente (VL) foram atribuídos seus itens e
entre os construtos foram colocadas setas estruturais de modo que todas as VLs de primeira
ordem estivessem conectados com todos, mediante Brown (2006). E o delineamento para
ponderação teve como base o algoritmo PLS (Partial Least Squares) denominado de “fator
weighting scheme” (HAIR Jr. et al., 2014). A Figura 38 demonstra esta etapa da análise.
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Figura 38 - Análise fatorial confirmatória das variáveis de 1ª Ordem
Fonte: O autor (2016).
Nota: Não foram incluídos os indicadores de cada VL de 1º ordem visando manter a figura simples, mas cada
construto foi mensurado entre quatro a sete indicadores. O Quadro XX contém as quantidades dos itens após a
realização da AFC.

Ao rodar a AFC para um modelo com todas as variáveis latentes de 1ª ordem dos
construtos capacidade de absorção, capacidade dinâmica e desempenho operacional. Para o
construto Capacidade de Absorção, as VLs de 1ª ordem “Aquisição – CAB_AQ” com seus
cinco indicadores, “Assimilação – CAB_ASS” com quatro indicadores, “Transformação –
CAB_TR” e “Explotação – CAB” com cinco indicadores cada. No que concerne ao construto
Capacidade Dinâmica, as VLs de 1ª ordem “Capacidade de Aproveitar Oportunidades –
CD_CAO” com seis indicadores, “Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças –
CD_CGAM” com sete indicadores e “Capacidade de Percepção do Ambiente – CD_CPA”
com cinco indicadores. Por fim, no construto Desempenho Operacional, as VLs de 1ª ordem
“Custo – DO_CT”, “Qualidade – DO_QL”, “Flexibilidade – DO_FLX” e “Prazo de Entrega
_PE” com cinco indicadores respectivamente. Desse modo, utilizou-se todos os itens da
escala e interligou-se todas as VLs de 1ª ordem entre si com setas apenas em uma direção.
Quando se verificou as cargas fatoriais dos indicadores após cinco rodadas do modelo,
foi sendo avaliado a validade convergente, cuja premissa está relacionada aos itens das
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variáveis latentes possuírem carga alta na sua respectiva VL. Além disso pela estatística da
variância média extraída (AVE), cujo parâmetro deve ser maior do que 50%, pois em ambos
os casos, quanto mais elevado seja a caga fatorial na VL e a porcentagem da AVE, indica-se
um grau suficiente de validade convergente. Logo a variável latente explica mais da metade
da variância dos seus indicadores (NETEMEYER et al., 2003; HAIR et al., 2011). Por meio
da validade discriminante, é possível se avaliar a consistência interna dos indicadores em
relação a sua variável latente no nível do item, onde deve-se comparar as cargas fatoriais com
as demais cargas das outras VLs. Quanto ao nível do construto, segundo Hair et al. (2011) a
confiabilidade composta é a medida utilizada, cujos valores devem ser superiores a 0,70.
Assim sendo, no construto capacidade de absorção verificou-se que nas VLs de 1ª
ordem “Aquisição – CAB_AQ” os indicadores “Os funcionários da nossa unidade realizam
intercâmbios regularmente em outros setores para aprender novas rotinas de distribuição –
CAB_AQ_42” e “Nossa base organiza periodicamente reuniões especiais com os clientes ou a
terceiros para adquirir novos conhecimentos sobre as rotinas de distribuição - CAB_AQ_43”
apresentaram cargas fatoriais baixas (0,623 e 0,515 respectivamente) não possuindo validade
convergente com a própria VL, bem como comprometendo o valor da AVE para “Aquisição –
CAB_AQ” que ficou em 45%. Além disso, por ter uma carga fatorial baixa, quando
comparadas com outras cargas fatoriais (linhas e colunas) de outras VLs verificou-se que
existem cargas maiores, o que compromete a validade discriminante do indicador. Da mesma
forma, é possível visualizar na VL de 1ª ordem “Assimilação – CAB_ASS” que mesmo
apresentando AVE de 67%, teve no indicador “Nós somos lentos em reconhecer mudanças
em nosso mercado (por exemplo, concorrência, regulação, demografia) – CAB_ASS_51”
carga fatorial muito baixa (-0,122) o que afeta a validade convergente e discriminante deste
indicador. Na VL de 1ª ordem “Transformação – CAB _TR” nota-se que o indicador “Os
funcionários quase nunca compartilham experiências práticas acerca das rotinas de
distribuição – CAB_TR_65” também apresentou carga fatorial muito baixa (0,164) e não se
adequou aos critérios de validade convergente e discriminante, bem como o indicador “Os
funcionários memorizam e armazenam conhecimentos recém-adquiridos sobre as rotinas de
distribuição para utilização futura – CAB_TR_63” (0,782) com inadequação nos critérios de
validade discriminante. Por fim, na VL de 1ª ordem “Explotação – CAB_EXP”, no que
concerne ao indicador “Nossa base tem dificuldades para implementar novas prestações de
serviços – CAB_EXP_74”, a carga fatorial também não foi adequada (-0,332) e, assim como
os demais indicadores mencionados, não se enquadrou aos critérios de validade convergente e
discriminante.
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No construto capacidade dinâmica, a VL de 1ª ordem “Capacidade de Aproveitamento
de Oportunidades – CD_CAO” apresentou o indicador “Nós escolhermos os limites de
atuação da nossa empresa – CD_CAO_13 com carga fatorial que poderia ser considerada para
composição do modelo de mensuração (0,642), porém mesmo com AVE de 54% (validade
convergente adequada), ao se considerar a validade discriminante optou-se por excluir está
variável devido a problemas de mensuração do item em relação a VL, tal como o indicador
“Estabelecemos constantemente novos processos de rotinas de distribuição - CD_CAO_16”
com carga fatorial (0,731) dentro dos parâmetros, mas com validade discriminante
insatisfatória. No tocante a VL de 1ª ordem “Capacidade de Gerenciamento de Ameaças e
Mudanças – CD_CAGM” o indicador “Nossas decisões são descentralizadas CD_CGAM_21” revelou uma carga fatorial baixa (0,540), mesmo com um AVE de 60%, este
indicador não apresenta validade convergente devido a existirem cargas fatoriais maiores em
outras VLs, assim como os indicadores “Aplicamos princípios de governança corporativa em
nossa base - CD_CGAM_24”, “Compartilhamos os conhecimentos das rotinas de distribuição
- CD_CGAM_26” e “Lembramos dos conhecimentos acerca das rotinas de distribuição
quando as executamos - CD_CGAM_27” mesmo com cargas fatoriais consideradas altas
(0,760; 0808 e 0,829 respectivamente) não se adequaram aos critérios da validade
discriminante em razão das cargas cruzadas altas quando comparadas horizontalmente com as
cargas das demais VLs.
Em relação a VL de 1ª ordem “Capacidade de Percepção do Ambiente – CD_CPA”
observou-se que no tocante ao indicador “Temos percepção para identificar segmentos de
mercados potenciais - CD_CPA_32”, a carga fatorial apesar de adequada (0,766) e AVE de
54%, este indicador não se adequou aos critérios de validade discriminante. Assim como o
indicador “Nossos fornecedores nos auxiliam na melhoria das nossas rotinas – CD_CPA_33”,
cuja carga fatorial não foi satisfatória (0,579), apresentando inadequações com critérios de
validade convergente e discriminante.
Acerca do construto desempenho operacional, na VL de 1ª ordem “Custo – DO_CT”
verificou-se que a AVE resultou em 51%, mas os indicadores “Há efeitos positivos sobre o
custo de distribuição de produtos em relação a matéria prima adquirida – DO_CT_84” e “Há
efeitos positivos sobre o custo do serviço em relação ao produto – DO_CT_85” apresentaram
cargas fatoriais (0,568 e 0,697 respectivamente) inadequadas em relação a validade
convergente e discriminante. No que concerne a VL de 1ª ordem “Qualidade – DO_QL”,
apenas o indicador “Nós verificamos e testamos a qualidade dos nossos produtos -
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DO_QL_92” embora com carga fatorial (0,849) alta, revelou validade discriminante
inadequada.
Quanto a VL de 1ª ordem “Flexibilidade – DO_FLX”, constatou-se que o AVE foi de
52%, contudo os indicadores “Possuímos capacidade para rapidamente mudar o mix de
serviços ofertados em função de nossa demanda - DO_FLX_11.1” e “Possuímos capacidade
em para deslocar funcionários para outras atividades em períodos de baixa demanda DO_FLX_11.5” não obtiveram cargas fatoriais desejáveis (0,586 e 0,476 respectivamente)
apresentando problemas de validade convergente e discriminante. A respeito da VL de 1ª
ordem “Prazo de Entrega – DO_PE”, o valor do AVE foi de 59%, porém o indicador “Nós
geralmente entregamos os produtos aos clientes no tempo previsto - DO_PE_10.1” mesmo
apresentando carga fatorial adequada (0,812), revelou validade discriminante inapropriada. Já
o indicador “Nossos produtos não residem muito tempo em estoque - DO_PE_10.2”
demonstrou carga fatorial inadequada (0,415) e não se enquadrou nos critérios de validade
convergente e discriminante.
Nesse sentido, os indicadores mencionados ao longo desta seção foram excluídos das
VLs de 1ª ordem dos construtos capacidade de absorção, capacidade dinâmica e desempenho
operacional e, consequentemente, do modelo de mensuração, com a finalidade de se obter
melhorias nas estatísticas de validade e confiabilidade que englobam esta etapa. O Quadro 18
sintetiza os indicadores excluídos:
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Quadro 18 - Itens excluídos após 1ª rodada da análise fatorial confirmatória
Capacidade de Absorção – Aquisição
Nossa base organiza periodicamente reuniões especiais com os clientes ou a terceiros para
adquirir novos conhecimentos sobre as rotinas de distribuição.
Os funcionários da nossa unidade realizam intercâmbios regularmente em outros setores para
aprender novas rotinas de distribuição
Capacidade de Absorção – Assimilação
Nós somos lentos em reconhecer mudanças em nosso mercado (por exemplo, concorrência,
regulação, demografia).
Capacidade de Absorção – Transformação
Os funcionários memorizam e armazenam conhecimentos recém-adquiridos sobre as rotinas
de distribuição para utilização futura.
Os funcionários quase nunca compartilham experiências práticas acerca das rotinas de
distribuição.
Capacidade de Absorção – Explotação
Nossa base tem dificuldades para implementar novas prestações de serviços.
Capacidade Dinâmica – Capacidade de Aproveitar Oportunidades
Nós escolhermos os limites de atuação da nossa empresa.
Estabelecemos constantemente novos processos de rotinas de distribuição.
Capacidade Dinâmica – Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças
Nossas decisões são descentralizadas.
Aplicamos princípios de governança corporativa em nossa base.
Compartilhamos os conhecimentos das rotinas de distribuição.
Lembramos dos conhecimentos acerca das rotinas de distribuição quando as executamos.
Capacidade Dinâmica – Capacidade de Percepção do Ambiente
Temos percepção para identificar segmentos de mercados potenciais.
Nossos fornecedores nos auxiliam na melhoria das nossas rotinas.
Desempenho Operacional – Custo
Há efeitos positivos sobre o custo de distribuição de produtos em relação a matéria prima
adquirida.
Há efeitos positivos sobre o custo do serviço em relação ao produto
Qualidade
Nós verificamos e testamos a qualidade dos nossos produtos.
Desempenho Operacional – Flexibilidade
Possuímos capacidade para rapidamente mudar o mix de serviços ofertados em função de
nossa demanda.
Possuímos capacidade em para deslocar funcionários para outras atividades em períodos de
baixa demanda.
Desempenho Operacional – Prazo de Entrega
Nós geralmente entregamos os produtos aos clientes no tempo previsto.
Nossos produtos não residem muito tempo em estoque.

Código
CAB_AQ_42
CAB_AQ_43
Código
CAB_ASS_51
Código
CAB_TR_63
CAB_TR_65
Código
CAB_EXP_74
Código
CD_CAO_13
CD_CAO_16
Código
CD_CGAM_21
CD_CGAM_24
CD_CGAM_26
CD_CGAM_27
Código
CD_CPA_32
CD_CPA_33
Código
DO_CT_84
DO_CT_85
Código
DO_QL_92
Código
DO_FLX_11.1
DO_FLX_11.5
Código
DO_PE_10.1
DO_PE_10.2

Fonte: o autor (2016).
Em decorrência disso foi necessário excluir estes indicadores das VLs de 1ª ordem.
Porém, o processo de exclusão de um ou mais indicadores pode fazer com que os respectivos
construtos considerados nesta pesquisa percam características de validade de conteúdo,
validade de face, replicabilidade, etc. Entretanto, conforme Hair et al (2012) uma vez que
cada VL tenha pelo menos três indicadores para mensuração é possível realizar exclusões dos
itens. Além disso, em Hair et al. (2011) explana-se que quando o peso e carga não são
significativos, não há suporte empírico para a relevância do indicador no fornecimento do
conteúdo do índice reflexivo, sendo necessário decidir se o indicador será ou não mantido
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considerando os critérios já mencionados. Embora as eliminações de indicadores reflexivos
possam ter consequências adversas para a validade de conteúdo que compõe o constructo
(HAIR et al., 2011).
Para saber o critério de decisão de se eliminar os indicadores apontados no Quadro XX,
seguiu-se alguns passos. O primeiro passo consistiu em eliminar o de menor peso, conforme
orienta Hair et al. (2011). O segundo passo foi analisar a validade convergente, em que o
AVE de cada VL deve ser superior a maior correlação com qualquer outra VL
(NETEMEYER et al., 2003; HAIR et al., 2011). E, o terceiro passo teve como objetivo
identificar se as cargas dos indicadores foram maiores do que todas as suas cargas
transversais, bem como os índices de confiabilidade composta caracterizando os critérios da
validade discriminante (NETEMEYER et al., 2003; HAIR et al., 2011).
Com a finalidade de comparar as cargas de cada indicador com sua respectiva VL e com
os indicadores das demais VLs, em que as cargas fatoriais precisam estar adequadas apenas
em suas respectivas VLs. Resumidamente, identificou-se que das onze VLs apenas
“Aquisição – CAB_AQ” obteve AVE abaixo de 0,5 devido a ter um de seus indicadores com
carga fatorial baixa. E todas as VLs de 1ª ordem tiveram, pelo menos, um indicador eliminado
tanto por critérios de validade convergente ou por critérios de validade discriminante.
Ressalta-se também que em relação as cinco rodadas iniciais do modelo de mensuração, na
validade discriminante todas as VLs apresentam valores adequados ao que se exige na
literatura (≥ 0,7), mesmo possuindo indicadores com cargas fatoriais muito baixas.
Dessa forma, após a realização destas rodadas, foi realizada a rodada final com a
exclusão destes indicadores visando atender aos critérios estatísticos definidos para o modelo
de mensuração. Os resultados da rodada final são discutidos no próximo tópico.
7.4.2. Avaliação do modelo de mensuração – rodada final
Após eliminar os indicadores apontados na seção anterior, a rodada final foi realizada
utilizando novamente o delineamento para ponderação o algoritmo PLS (Partial Least
Squares) denominado de “fator weighting scheme” (HAIR Jr. et al., 2014). A Figura 39
demonstra esta etapa da análise do algoritmo PLS desse último modelo obtendo os seguintes
dados:
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Figura 39 - Rodada final do modelo de mensuração
Fonte: o autor (2016).
No construto capacidade de absorção, a VL de 1ª “Aquisição – CAB_AQ” após a
exclusão dos indicadores CAB_AQ_42 e CAB_AQ_43, verificou-se melhorias nas cargas
fatoriais dos indicadores restantes, bem como aumento do valor do AVE da VL que passou de
45% para 63%. Na VL de 1ª ordem “Assimilação – CAB_ASS” após a exclusão do indicador
CAB – ASS_51 percebeu-se uma melhoria considerável no valor da AVE que passou de 67%
para 90%. Na VL de 1ª ordem “Transformação – CAB_TR”, após a exclusão dos indicadores
CAB_TR_63 e CAB_TR_65, por validade discriminante e por baixa carga fatorial
respectivamente, identificou-se também uma melhoria no valor da AVE que passou de 52%
para 70%. De modo similar, na VL de 1ª ordem “Explotação – CAB_EXP”, ao ser excluído o
indicador CAB_EXP_74 percebeu-se, assim como das demais VLs do construto capacidade
de absorção, um aumento no AVE que passou de 52% para 63% juntamente com a melhoria
das cargas fatoriais dos respectivos indicadores dessa VL com destaque para o indicador
CAB_EXP_75.
Com relação ao construto capacidade dinâmica, a VL de 1ª ordem “Capacidade de
Aproveitar Oportunidades – CD_CAO” após a eliminação dos indicadores CD_CAO_13 e
CD_CAO_16, verificou-se que houve uma melhoria no valor da AVE passando de 53% para
62%, assim como ocorreram melhorias nas cargas fatoriais dos indicadores considerados no
modelo de mensuração final. No que tange a VL de 1ª ordem “Capacidade de Gerenciar
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Ameaças e Mudanças – CD_CGAM”, foi percebido que após a exclusão dos indicadores
CD_CGAM_21, CD_CGAM_24, CD_CGAM_26 e CD_CGAM_27, o valor do AVE
apresentou melhoria de 60% para 68% e os demais indicadores também mantiveram suas
cargas fatoriais iniciais, de modo a não apresentarem inconsistências na mensuração.
Finalmente, no tocante a VL de 1ª ordem “Capacidade de Percepção do Ambiente –
CD_CPA”, em decorrência da eliminação dos indicadores CD_CPA_32 e CD_CPA_33,
verificou-se que a AVE apresentou um aumento de 54% para 67% e os demais indicadores
restantes também continuaram mantendo cargas fatoriais adequadas.
A respeito do construto desempenho operacional, a VL de 1ª ordem “Custo – DO_CT”
após as exclusões dos indicadores DO_CT_84 e DO_CT_85 ocorreu um aumento relevante
no valor da AVE que passou de 51% para 70%. Vale ressaltar que o indicador DO_CT_81,
que estava com carga fatorial abaixo do parâmetro, obteve uma melhoria que o fez se adequar
aos critérios desejados. Na VL de 1ª ordem “Qualidade – DO_QL”, depois da exclusão do
indicador DO_QL_92, houve uma pequena melhoria no valor da AVE que passou de 70%
para 72%, além disso as demais cargas fatoriais mantiveram-se satisfatórias e estes
indicadores atenderam os critérios necessários para validade convergente e discriminante.
Acerca da VL de 1ª ordem “Flexibilidade – DO_FLX”, após as eliminações dos indicadores
DO_FLX_11.1 e DO_FLX_11.5, constatou-se uma melhoria expressiva nos valores da AVE
que passou de 52% para 69%. Já na VL de 1ª ordem “Prazo de Entrega – DO_PE”, após a
exclusão dos indicadores DO_PE_10.1 e DO_PE_10.2, verificou-se também uma melhoria
considerável no valor da AVE que passou de 59% para 75%, bem como as cargas fatoriais
dos indicadores que ficaram nessa VL mantiveram os mesmos valores apresentados nas
primeiras rodadas.
No que se refere a confiabilidade composta, todas as VLs de 1ª ordem apresentaram
valores ≥ 0,7. Dessa forma, a validade convergente no nível do item e do construto estão
adequadas, assim como a validade discriminante no nível do item. Contudo, como estes
procedimentos foram adotados com as VLs de 1ª ordem, se faz necessário calcular o AVE e a
confiabilidade composta para as VLs de 2ª ordem. Em outras palavras verificar essas métricas
nos construtos capacidade de absorção, capacidade dinâmica e desempenho operacional.
7.4.3. Avaliação do modelo de mensuração – VLs de 2ª Ordem
Até o presente momento desta análise, todas as rodadas executadas foram realizadas
com as V Ls de 1ª ordem. No entanto, como o modelo conceitual desta tese inclui VLs de 2ª
ordem (Figura 14) e visando atingir o que foi proposto para este estudo, se faz necessário

328

obter os valores da AVE e da confiabilidade composta para as VLS de 2ª ordem capacidade
de absorção, capacidade dinâmica e desempenho operacional.de uma variável de segunda
ordem, sendo estas justamente o que esta pesquisa se propôs a mensurar. Logo, “Aquisição –
CAB_AQ”, “Assimilação – CAB_ASS”, “Transformação – CAB_TR” e “Explotação –
CAB_EXP” são VLs de 1ª ordem da VL de 2ª ordem Capacidade de Absorção_CAB. As
VLs de 1ª ordem “Capacidade de Aproveitar Oportunidades – CD_CAO”, “Capacidade de
Gerenciar Ameaças e Mudanças – CD_CGAM” e “Capacidade de Percepção do Ambiente –
CD_CPA” compõem a VL de 2ª ordem Capacidade Dinâmica_CD. E, por fim, as VLs de 1ª
ordem “Custo – DO_CT”, “Qualidade – DO_QL”, “Flexibilidade – DO_FLX” e “Prazo de
Entrega – DO_PE” compõem a VL de 2ª ordem do construto Desempenho Operacional_DO.
Ao realizar o procedimento para verificar os índices de validade e confiabilidade da
VL de 2ª ordem capacidade de absorção (Figura 40), verificou-se que as cargas fatoriais
(valores indicados nas setas) entre as VLs de 1ª ordem com “Capacidade de Absorção_CAB”
estão adequadas. Como se utilizou o procedimento de se repetir os indicadores das VLs de 1ª
ordem para mensurar a VL de 2ª ordem, o PLS calcula o AVE e os índices de confiabilidade
composta com base nesses indicadores repetidos. Contudo, o procedimento adequado seria
utilizar apenas as quatro cargas fatoriais referentes a VL de 1ª ordem para se obter tais
parâmetros.
Por essa razão realizou-se uma correção desses valores expelidos pelo software. Para
o cálculo da AVE da VL de 2ª ordem “Capacidade de Absorção - CAB” se utilizou o
procedimento de somar as cargas fatoriais elevadas ao quadrado e dividir pela quantidade de
VLs de 1ª ordem (y=SOMAQUAD das cargas fatoriais / quantidade de VLs de 1ª ordem).
Para a correção da confiabilidade composta, inicialmente, calculou-se a variância do erro
(Var. Erro = 1 – Carga fatorial2) visando identificar as variâncias não explicadas pela VL de
2ª ordem em relação as VLs de 1ª de ordem. Logo após o cálculo dos valores das variâncias
não explicadas, aplicou-se uma fórmula que somava as cargas fatoriais ao quadrado
dividindo-as pela soma das cargas fatoriais ao quadrado mais a soma das variâncias do erro
(y=SOMA das cargas fatorais2 / SOMA das cargas fatoriais

2

+ SOMA das variâncias dos

erros). No valor da AVE e da confiabilidade composta foi possível observar que quando se
utiliza o software para o cálculo destas estatísticas, a tendência é que os valores da AVE
sejam mais baixos e os valores da confiabilidade mais altos. Em contrapartida com essas
correções realizadas com a aplicação destas fórmulas, a tendência é que o valor do AVE
aumente e ocorra uma pequena redução no valor da confiabilidade composta.
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Ao tomar as cargas fatoriais presentes nas setas das VLs de 1ª ordem “Aquisição –
CAB_AQ” (0,616), “Assimilação – CAB_ASS” (0,806), “Transformação – CAB_TR”
(0,798) e “Explotação – CAB_EXP” (0,678), analisou-se os valores da AVE e da
confiabilidade composta para VL de 2ª “Capacidade de Absorção - CAB”, os valores dados
pelo software foram 39% e 0,885 respectivamente. Após aplicação das fórmulas que corrigem
essas estatísticas, o valor da AVE aumentou para 53% e o valor da confiabilidade teve uma
pequena redução para 0,817.

Figura 40 - AFC para VL de 2ª ordem da capacidade de absorção
Fonte: o autor (2016).

O mesmo procedimento de cálculo para as estatísticas da validade convergente e
validade discriminante foram utilizados para a VL de 2ª ordem “Capacidade Dinâmica - CD”,
visualizada na Figura 41. Dessa forma, ao verificar as cargas fatoriais das VLs de 1ª ordem
“Capacidade de Aproveitar Oportunidades – CD_CAO” (0,878), “Capacidade de Gerenciar
Ameaças e Mudanças – CD_CGAM” (0,902) e “Capacidade de Percepção do Ambiente –
CD_CPA” (0,869) analisou-se os valores da AVE e da confiabilidade composta desta VL de
2ª ordem. Nesse sentido, os valores dados pelo software foram 51% e 0,910 respectivamente.
Após aplicação das correções, o valor da AVE aumentou para 77% e o valor da confiabilidade
praticamente se manteve o mesmo 0,914.
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Figura 41 - AFC para VL de 2ª ordem das capacidades dinâmicas
Fonte: o autor (2016).

Da mesma forma, o procedimento de cálculo para as estatísticas da validade
convergente e validade discriminante foram utilizados para a VL de 2ª ordem “Desempenho
Operacional - DO”, apresentada na Figura 42. Isto posto, ao examinar as cargas fatoriais das
VLs de 1ª ordem “Custo – DO_CT” (0,425), “Qualidade – DO_QL” (0,786), “Flexibilidade –
DO_FLX” (0,886) e “Prazo de Entrega – DO_PE” (0,878), analisou-se os valores da AVE e
da confiabilidade composta da VL de 2ª ordem. Logo, os valores dados pelo software foram
42% e 0,899 respectivamente. Após aplicação das correções, o valor da AVE aumentou para
58% e o valor da confiabilidade teve uma redução para 0,843.
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Figura 42 - AFC para VL de 2ª ordem do desempenho operacional
Fonte: o autor (2016).

7.4.4. Avaliação do modelo de mensuração - modelo final
A validade convergente foi considerada adequada, pois todos os indicadores
apresentaram cargas fatoriais significantes e a variância média extraída superior a 0,5. A
validade discriminante também foi adequada, pois a raíz quadrada da variância média
extaríada foi superior às correlações entre as VLs (Tabela 16) e as cargas fatoriais superiores
às cargas cruzadas. A confiabilidade foi considerada adequada com valores de confiabilidade
composta superiores ao padrão mínimo de 0,7 (Hair Jr. et al., 2014).
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Tabela 16 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes
Capacidade de
Absorção

VLs de 2ª Ordem
VLs de 1ª Ordem (a)
1 - Aquisição
2 - Assimilação

0,320 0,949

3 - Explotação

0,158 0,344 0,794

4 - Transformação

0,613 0,539 0,316 0,837

5 - Aproveitamento de Oportunidades

0,516 0,454 0,324 0,455 0,788

6 - Gerenciamento de Ameaças e Mudanças

0,435 0,783 0,515 0,473 0,672 0,826

7 - Percepção do Ambiente

0,656 0,664 0,430 0,651 0,606 0,716 0,816

8 - Custo

0,544 0,492 0,239 0,484 0,347 0,601 0,643 0,836

9 - Flexibilidade

0,403 0,222 0,540 0,281 0,561 0,499 0,497 0,401 0,833

10 - Prazo de Entrega

0,339 0,322 0,608 0,213 0,578 0,501 0,468 0,250 0,740 0,867

11 - Qualidade

0,205 0,373 0,640 0,416 0,596 0,458 0,462 0,058 0,520 0,570 0,846
63%

3

90%

4

63%

70%

5

62%

6

Desempenho
Operacional

1
0,794

Variância Média Extraída (AVE)

2

Capacidade
Dinâmica

68%

7

67%

8

70%

9

69%

10

75%

11

72%

Confiabilidade Composta (CC)

0,837 0,965 0,872 0,876 0,867 0,866 0,856 0,874 0,872 0,901 0,909

Alfa de Cronbach

0,721 0,945 0,810 0,789 0,796 0,768 0,744 0,780 0,779 0,837 0,866

VLs 2ª Ordem

(b)

1

2

3

1 – Capacidade de Absorção (CAB)

0,742

2 – Capacidade Dinâmica (CD)

0,701 0,883

3 – Desempenho Operacional (DO)

0,429 0,693 0,767

Variância Média Extraída (AVE)
Confiabilidade Composta (CC)

53%

78%

59%

0,817 0,914 0,843

0,852 0,889 0,780
Alfa de Cronbach
Notaa: Os valores na diagonal fazem referência a Raíz quadrada da AVE para as VLs de 1ª ordem.
Notab: Os valores na diagonal fazem referência a Raíz quadrada da AVE para as VLs de 2ª ordem.

7.5. Avaliação do modelo estrutural
O modelo estrutural foi estimado por meio do método Partial Least Squares Path
Modeling (PLS-PM) em razão de ser considerado mais adequado para estudos exploratóriosdescritivos (CHIN; NEWSTED, 1999). Além disso, nesta etapa o delineamento para
ponderação foi baseado no algoritmo “path weighting scheme”. Isto posto, a avaliação do
modelo estrutural passa pela análise de alguns elementos:

Coeficientes estruturais: avaliar por meio do processo de Bootstrap se houve ou não
coeficientes não significantes juntamente com sua respectiva magnitude em relação as
hipóteses;

Efeitos diretos, indiretos e totais: verificar a incidência e o peso dos efeitos com base nos
coeficientes estruturais que existem nas relações entre as VLs;
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R²: revelar a porcentagem de explicação da variável dependente apresentado pela relação com
uma ou mais variáveis preditoras;

R² ajustado: revelar a porcentagem de explicação da variável dependente apresentado pela
relação com uma ou mais variáveis preditoras, ajustada para o número de preditores no
modelo. Em caso de muitas VLs preditoras da mesma VL ou se a amostra for pequena,
recomenda-se calcular o R2 ajustado;

Multicolinearidade: verificar se há a ocorrência de algumas variáveis preditoras no modelo
estarem correlacionadas a outras variáveis preditoras;

Importância relativa dos preditores: analisar se ao rodar o modelo com e sem um preditor,
pode-se usar a variação do R² para calcular o tamanho do efeito (f²);

Validade de critério: verificar se uma VL consegue prever outra VL, como foi desenhado na
no modelo conceitual;

Validade nomológica: verificar na pesquisa, como as VLs analisadas se comportam no
modelo final, bem como analisar se o modelo se ajustou como era esperado.
7.5.1. Avaliação do modelo estrutural – relações com e sem a variável mediadora
Para avaliar as relações entre os construtos capacidade dinâmica, capacidade de
absorção e desempenho operacional, optou-se em rodar o modelo estrutural de duas formas. A
primeira forma analisando a relação direta entre a capacidade dinâmica e o desempenho
operacional. E a segunda avaliando os efeitos da capacidade de absorção como variável
mediadora.
Dessa forma, a Figura 43 apresenta os valores-t do modelo estrutural para relação
entre capacidade dinâmica (CD) e desempenho operacional (DO).
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Figura 43 - Valores-t do modelo para a relação entre CD e DO
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Nota 2: CD e DO são VLs de 2ª ordem. Logo seus itens são parcelas obtidas com base dos escores
fatoriais calculados nas rodadas iniciais.
Fonte: o autor (2016).

A Tabela 17 apresenta a relação entre a capacidade dinâmica e o desempenho
operacional. Dessa relação, verificou-se que a capacidade dinâmica se mostrou significante
(0,743; p<0,05) e um tamanho do efeito que pode ser considerado médio na classificação de
Cohen (1988). O valor do VIF foi adequado e verificou-se também que somente a capacidade
dinâmica explica 54,6% do desempenho operacional.

Tabela 17 - Resultados do modelo estrutural da relação entre CD e DO
Relação Estrutural

VIF

CD -> DO

1,00

Coeficiente
Estrutural
0,743

Erro
Padrão
0,0872

Valor-t

Valor-p

R2

8,529

0,000

55%

R2
ajustado
54,6%

Fonte: o autor (2016)
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Legenda: CD = Capacidade Dinâmica; DO = Desempenho Operacional.

Após a análise entre a relação das variáveis capacidade dinâmica e desempenho
operacional, foi estimado o modelo estrutural com a inclusão da variável mediadora
capacidade de absorção. A Figura 44 apresenta os valores-t do modelo estrutural para relação
entre capacidade dinâmica (CD) e desempenho operacional (DO) com a mediação da variável
capacidade de absorção (CAB).
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Figura 44 - Valores-t do modelo com a relação de mediação de CAB
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Nota 2: CD, CAB e DO são VLs de 2ª ordem. Logo seus itens são parcelas obtidas com base dos escores
fatoriais calculados nas rodadas iniciais.
Fonte: o autor (2016).

Na Tabela 18, após a inserção da variável mediadora capacidade de absorção,
verificou-se que a relação entre as capacidades dinâmicas e o desempenho operacional se
manteve significante (0,629; p<0,05), porém ocorreu uma redução no grau de explicação do
desempenho operacional (r2 = 54,7%). A relação entre a capacidade de absorção e o
desempenho operacional não foi significante (0,142; p>0,05) e, portanto, não se verificou a
presença de efeitos indiretos no coeficiente de explicação do desempenho operacional.
Todavia, no que concerne acerca da relação entre as capacidades dinâmicas e a capacidade de
absorção, observou-se que esta foi significante (0,811; p<0,05). Ressalta-se também que o
valor do VIF foi adequado, não evidenciando fortes indícios de multicolinearidade.

Tabela 18 - Resultados do modelo estrutural com a mediação de CAB
Relação Estrutural

VIF

CD -> DO
CAB -> DO

1,9
1,6

Coeficiente
Estrutural
0,629
0,142

Erro
Padrão
0,1321
0,1799

Valor-t

Valor-p

ΔR² = β * r

R2

R2
ajustado

4,758
0,789

0,00
0,43

50,9%
9,2%

56%

54,7%

1,00
0,811
0,0417
19,428
0,00
65,7%
65,7%
CD -> CAB
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Legenda: CD = Capacidade Dinâmica; DO = Desempenho Operacional; CAB = Capacidade de Absorção
Fonte: o autor (2016).

65,2%
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7.5.2. Avaliação do modelo estrutural – proposta de modelo alternativo
Após verificar que a mediação da capacidade de absorção na relação entre capacidade
dinâmica e desempenho operacional não foi significante, decidiu-se realizar alguns testes
considerando as diretamente as VLs de 1ª ordem das dimensões potencial e a realizada deste
construto. Assim foi identificado que as dimensões da capacidade de absorção potencial
(aquisição e assimilação), ao rodar o bootstrap, não apresentaram significância em seus
respectivos coeficientes estruturais. Na capacidade de absorção realizada, a dimensão
transformação, assim como as demais dimensões, não apresentou coeficientes estruturais
significantes. Entretanto, na dimensão explotação, também pertencente a capacidade de
absorção realizada, os coeficientes foram adequados e significantes. Assim para efeito do
modelo alternativo considerou-se apenas esta dimensão, conforme discute-se no modelo
apresentado na Figura 45.

Figura 45 - Valores-t do modelo com a relação de mediação de CAB
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Nota 2: CD e DO são VLs de 2ª ordem. Logo seus itens são parcelas obtidas com base dos escores
fatoriais calculados nas rodadas iniciais. EXP é uma VL de 1ª ordem referente a dimensão da
capacidade de absorção realizada.
Fonte: o autor (2016).
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Tabela 19 - Resultados do modelo estrutural com a mediação de EXP
1,29
1,29

Coeficiente
Estrutural
0,531
0,444

Erro
Padrão
0,0869
0,0603

1,00

0,476

0,1302

Relação Estrutural

VIF

CD -> DO
EXP -> DO
CD -> EXP

Valor-t

Valor-p

ΔR² = β * r

R2

R2
ajustado

6,104
7,370

0,00
0,00

39,4%
30,9%

70,3%

69,5%

3,659

0,00

22,7%

22,7%

21,5%

Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 1000 reamostragens e opção construct level change.
Legenda: CD = Capacidade Dinâmica; DO = Desempenho Operacional; EXP = Explotação
Fonte: o autor (2016).

Na Tabela 19, após a realização dos testes com todas as VLs de 1ª ordem da
capacidade de absorção do conhecimento, a ‘explotação’ foi a única VL que se apresentou
como significante. Dessa forma, na relação entre as capacidades dinâmicas e o desempenho
operacional, verificou-se que houve significância (0,531; p<0,005). Do mesmo modo em que
a relação entre a dimensão explotação e o desempenho operacional foi significante (0,444;
p<0,005). O efeito total foi de 0,742 e o efeito indireto de 0,211. Logo, se confirmou a relação
de mediação desta dimensão. Sobre a relação entre as capacidades dinâmicas e a explotação,
ocorreu significância (0,476; p<0,05) no coeficiente estrutural destas dimensões. Destaca-se
também que o valor do VIF também foi adequado no teste deste modelo alternativo.
Do ponto de vista da validade de critério, quando consideramos as relações das
capacidades dinâmicas com a capacidade de absorção percebeu-se que existe uma alta
associação entre estas VLs. Isso corrobora com os estudos de Jansen, Van den Bosch e
Volberda (2006), bem como adequa-se a teorização de Zahra e George (2002). Ainda no que
diz respeito a validade de critério, na relação entre capacidades dinâmicas e desempenho
operacional, também se verificou alta associação entre estas VLs, em congruência com as
pesquisas de Christopher (2003), González-Benito (2005) e Lai e Wong (2012). Entretanto, ao
observar a relação entre capacidade de absorção e desempenho operacional, foi identificado
que não houve subsídios estatísticos para confirmar a hipótese entre estas VLs.
Do ponto de vista da validade nomológica, foi identificado que no modelo completo a
VL capacidades dinâmicas se ajustou como esperado e delineado no modelo conceitual. Dessa
forma, suas relações com as VLs capacidade de absorção e desempenho operacional foram
relevantes. Contudo, ao considerarmos a VL capacidade de absorção, o modelo não se
mostrou adequado, uma vez que das quatro dimensões (aquisição, assimilação, transformação
e explotação) que são componentes desta VL, somente a explotação foi significante no
modelo de pesquisa.
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7.6. Viés do método: teste de Harman
Podsakoff e Organ (1986) pontuam que um dos primeiros procedimentos estatísticos a
ser usado na tentativa de controlar a variância do método comum é o teste de fator único de
Harman. Neste procedimento, todas as variáveis de interesse são inseridas em uma análise
fatorial. A seguir, são examinados os resultados da análise de fatores não rotacionados para
determinar o número de fatores que são necessários para explicar a variância nas variáveis. O
pressuposto básico desta técnica é que se uma quantidade substancial de variância do método
comum estiver presente, verifica-se: (a) um único fator emergirá da análise fatorial, ou (b) um
fator "geral" será responsável pela maioria da covariância nas variáveis independentes e de
critério.
Embora o teste de um único fator seja linear e fácil de se aplicar, existem alguns
problemas inerentes ao seu uso. Podsakoff e Organ (1986) ressaltam que em primeiro lugar,
como se verifica na utilização da análise fatorial, a probabilidade de achados de mais de um
fator aumenta à medida que o número de variáveis aumenta. Assim, o teste de um único fator
não é indicado para um o número excessivo de variáveis.
Na ótica de Podsakoff e Organ (1986) nenhuma regra específica foi explicada sobre
quantos fatores o pesquisador deve esperar do procedimento de análise fatorial. Por isso,
quando o fator emerge somente uma vez, é bem possível que a variância do método comum
represente a maioria das inter-relações. No entanto, não está claro quantos fatores adicionais
devem ser descobertos ou a quantidade de variância que o primeiro fator deve extrair antes de
ser identificado como um fator geral. Uma outra complicação é que os pesquisadores que
empregaram este teste muitas vezes não conseguiram relatar a quantidade de variância
explicada pelos fatores em sua análise.
Na análise fatorial rodada nesta pesquisa, verifica-se por meio da Figura 46 que no
gráfico de scree plot foi extraído 12 componentes com autor valor maior que um. E apenas o
primeiro componente extraiu 34% da variância. Por essa razão, para esta pesquisa o viés do
método não se apresentou como um problema no que diz respeito a consistência da análise
dos dados, uma vez que o teste de Harman somente aponta problemas de viés quando apenas
um fator explica o modelo.
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Figura 46 - Gráfico scree plot para todos os fatores relevantes
Fonte: o autor (2016).
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O processo de triangulação significa olhar para o mesmo fenômeno, ou questão de
pesquisa, a partir de mais de uma fonte de dados. Informações provenientes de diferentes
ângulos podem ser utilizadas para corroborar um a investigação de um problema de pesquisa.
Limita os vieses pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de um estudo
(DECROP, 2004). A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados
qualitativos e quantitativos, bem como diferentes métodos de análise dos dados. Nesta tese,
foi utilizado o processo de triangulação “entre métodos”, sendo aplicado desde a concepção
do projeto, na análise dos dados, na interpretação dos resultados e na escolha do paradigma
epistemológico adotado. O uso dos métodos mistos de pesquisa, proposto originalmente por
Denzin (1978) como triangulação metodológica “entre métodos”, nesta foi baseado nas
orientações de Creswell (2009) e poder ser visualizado na Figura 47.

Figura 47 - Triangulação dos dados
Fonte: o autor (2016).
As capacidades dinâmicas no contexto das distribuidoras de combustíveis se
apresentaram em suas dimensões: i) aproveitamento de oportunidades; ii) gerenciamento de
ameaças e mudanças; iii) percepção do ambiente. Em relação ao aproveitamento de
oportunidades os resultados revelaram que as pequenas distribuidoras demonstraram alguns
impedimentos voltados ao mapeamento dos cenários no segmento de distribuição de
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combustíveis. Vale ressaltar que tanto as médias como as grandes distribuidoras, por terem
uma capacidade maior de recursos, identificam e criam novas demandas e serviços
complementares, bem como realizam delineamentos de soluções particulares em situações
atípicas durante o processo de negociação de vendas de combustíveis.
Teece (2009) aponta que a capacidade de aproveitar oportunidades está relacionada ao
delineamento de soluções para clientes, as escolhas de atuações da empresa, as rotinas que
auxiliem nas tomadas de decisões e as rotinas como mecanismos de fidelidade de clientes. O
autor adverte que para proporcionar soluções aos clientes se faz necessário incorporar
elementos que definam o modelo de negócio da organização. Nesse sentido, a estratégia de
negócio deve estar adequada com as necessidades dos clientes e a percepção dos segmentos
de mercado a serem conquistados. No que concerne às atuações da empresa, Teece (2009)
ressalta que este processo é recorrente da configuração das capacidades empresariais que
abrange as atividades da organização. Em relação às tomadas de decisões, o autor entende que
as capacidades dinâmicas estão relacionadas à como as organizações estabelecem seus
processos hierárquicos, alocam recursos e equilibram os lados no processo decisório. Por fim,
as rotinas como mecanismos de fidelidade estão relacionadas com o desempenho da empresa
em relação a execução dos seus processos de rotinas, uma vez que, os clientes adquirem
confiança e segurança na operacionalização das atividades, faz com que se estabeleça fortes
relações comerciais.
Quanto ao gerenciamento de ameaças e mudanças, os dados revelaram que as
pequenas distribuidoras, em comparação com as médias e grandes, apresentaram
desempenhos inferiores no que concerne a atuação em conjunto com fornecedores e parceiros
ao gerenciamento da movimentação de combustíveis, a centralização de atividades a
integração de rotinas operacionais, a adaptabilidades a novos procedimentos e
implementações de tarefas. Isto posto, as médias e grandes distribuidoras possuem um maior
controle e acompanhamento das potenciais mudanças que podem ser implementadas pelos
órgãos reguladores, bem como são mais eficientes em relação aos riscos inerentes aos
procedimentos operacionais e a competição com os demais concorrentes.
Teece (2009) ressalta que a capacidade de gerenciar ameaças e mudanças considera a
descentralização e decomposição, a governança e a gestão de conhecimento e a
coespecialização. Em relação a descentralização e decomposição, Teece (2009) pontua que é
necessário compreender que as organizações à medida que aumenta a demanda de operações
devem flexibilizar decisões e tarefas. Contudo, o autor ainda pontua que a descentralização
deve ser utilizada moderadamente, em função das unidades da empresa possuírem autonomia
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mantendo-se vinculadas para o cumprimento adequado dos mecanismos de coordenação
planejados pela organização.
No tocante a capacidade de percepção do ambiente, verificou-se um predomínio das
médias e grandes distribuidoras voltados ao estabelecimento de relações comerciais sólidas
com fornecedores e parceiros acerca da melhoria das rotinas operacionais de distribuição de
combustíveis. Isso pode ser visualizado no firmamento de contratos específicos na restrição
das

unidades

operacionais,

exclusivamente,

para

atividades

de

carregamento

e

descarregamento e da atuação estratégica de equipes de vendas nas macrorregiões do estado
de Pernambuco. Vale ressaltar que todas as distribuidoras, mesmo com suas limitações, em
termos de recursos financeiros e físicos, conseguem entender a dinâmica do segmento e como
seus produtos e serviços podem estar inseridos. Além disso, outro aspecto comum diz respeito
à utilização de tecnologias que são fornecidas pelos terminais de armazenagem e integrados
com os principais sistemas operacionais das bases distribuidoras, de modo a gerenciar os
estoques de produtos e o controle de entradas e saídas de combustíveis.
Woiceshyn e Daellenbach (2005) afirmam que a percepção do contexto ambiental se
traduz na capacidade que as empresas possuem na coordenação de atividades internas de
desenvolvimento de processos. Adner e Helfat (2003) elucidam que os processos de
exploração de fornecedores devem incluir práticas inovadoras, bem como tecnologias
exógenas. Em congruência, Teece (2009) salienta que os processos de identificação de
segmentos de mercados potenciais, além de abrangerem estes pontos mencionados, devem
provocar transformações nos hábitos dos clientes e promoverem inovações que estimulem o
interesse de novos clientes.
Boyer e Lewis (2002) ilustram que as prioridades competitivas estão vinculadas ao
foco do posicionamento estratégico das organizações do mercado. Nesse sentido, Slack et al
(2002) menciona que estas prioridades estão ligadas as capabilidades operacionais das
empresas. Deste modo, o desempenho operacional, no tocante ao custo, a qualidade, a
flexibilidade e ao prazo de entrega, faz com que organizações que consigam ter um equilíbrio
do gerenciamento destas quatro capabilidades tendem a possuir um alto grau de
competitividade.
A respeito das distribuidoras de combustíveis, a proposição teórica, bem como a
hipótese de pesquisa investigadas nas duas fases desta tese, se confirmaram. Portanto,
verificou-se que para este estudo de caso as capacidades dinâmicas na medida em que as
rotinas operacionais de atendimento aos clientes, carregamento e descarregamentos de
veículos e roteirização de entregas, são executadas eficientemente atendendo aos critérios e
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padrões dos órgãos reguladores aumenta-se o desempenho operacional em relação aos
custeios aos procedimentos de qualidade, as flexibilidades financeiras e processuais e ao
desenvolvimento de novas possibilidades de roteirizações.
Em relação à capacidade de absorção, em sua dimensão aquisição, pôde-se averiguar
na primeira fase da pesquisa que as distribuidoras de combustíveis procuram direcionar
alguns investimentos para promover programas de capacitação, com a finalidade de aprimorar
as rotinas de distribuição, bem como, tornar com que os funcionários possuam domínio
técnico sobre os processos empresariais. Além da própria capacitação, o desenvolvimento de
manuais e guias auxilia para que os principais questionamentos pudessem ser solucionados no
transcorrer das rotinas de distribuição. Outro ponto que emergiu durante a pesquisa está
relacionado à capacidade, por parte dos funcionários, em executar diversos procedimentos
operacionais nas unidades de distribuição.
Os dados da segunda fase da pesquisa, em relação à aquisição, convergem no que diz
respeito às interações, as trocas de conhecimento entre setores e ao contato regular com
órgãos reguladores. Todavia, foram reveladas diferenças ao considerarmos os tamanhos das
distribuidoras. Em geral, tanto pequena e média empresa, apresentaram diferenças nos
pontuais no que diz respeito ao processo de aquisição de conhecimento. As grandes
distribuidoras se diferenciam delas por apresentarem um processo mais formal de aquisição,
tanto com avaliações teóricas e práticas sobre as principais rotinas de distribuição de
combustíveis.
Dessa forma, Zollo e Winter (2002) reforçam que a aquisição de conhecimento está
relacionada ao processo de codificação mediante mecanismos que permitam armazenar e
recuperar informações importantes para as organizações utilizarem-nas de modo adequado.
Para Zahra e George (2002), o processo de aquisição está relacionado à capacidade da
organização para localizar, identificar, avaliar e obter conhecimentos externos e internos
pertinentes as suas operações.
Na dimensão assimilação verificou-se a presença de algumas características como, a
necessidade de obter o conhecimento de forma imediatista, possibilidades de integração e
padrões que facilitassem o aprendizado. As distribuidoras de combustíveis, por estarem
inseridas em um ambiente com alto fluxo de operações, demandam que seus funcionários
consigam assimilar com maior eficiência possível todos os detalhamentos que envolvem as
rotinas de distribuição. Como foi identificado que algumas organizações não investem
fortemente no processo de aquisição, uma das formas desse transferir conhecimento é
mediante os “intercâmbios” entre funcionários. Em outras palavras, funcionários com mais
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experiência ensinam funcionários com menos experiência. Além disso, elementos como
credibilidade, aspectos de conscientização, desenvolvimento de modelos de assimilação de
conhecimento, confiança e aspectos intrínsecos as rotinas de distribuição permitem que as
organizações façam com que seus profissionais alavanquem os domínios teóricos e práticos
acerca dos processos.
Quando foi considerada a análise por tamanho de empresa verificou-se que existe
diferenças entre as pequenas, médias e grandes distribuidoras no tocante a assimilar mudanças
no mercado, a compreender as oportunidades, a analisar novas demandas e aprender novos
conhecimentos que envolvem as rotinas de distribuição. Todavia, para Jiménez-Barriounuevo,
García-Morales e Molina (2011) a assimilação compreende a capacidade da empresa em
entender as informações oriundas do ambiente externo. Logo, está relacionada à habilidade
em se analisar, classificar, processar e interpretar os conhecimentos.
No que tange a dimensão transformação, foram emergidos elementos voltados para o
entendimento da cadeia de conhecimentos, das reflexões das informações e das dificuldades
no acesso ao conhecimento. A cadeia de conhecimentos está relacionada à como os
indivíduos utilizam a experiência para internalizar o modus operandis das rotinas de
distribuição. Como se verificou que algumas distribuidoras apresentaram certas limitações,
em termos de recursos, para investir em capacitações, os próprios indivíduos utilizam das suas
práticas diárias para refletirem nas soluções das contingências operacionais com intuito de
superar as dificuldades de acesso ao conhecimento. Esta última advém da falta de
periodicidade em promover reciclagens e fazer com que os indivíduos compreendam o
segmento de distribuição holisticamente.
Na segunda etapa da pesquisa a dimensão transformação revelou que a maior
dificuldade em se refletir os conhecimentos adquiridos e assimilados está concentrado nas
pequenas distribuidoras, uma vez que, não conseguem reconhecer de modo mais efetivo
conhecimentos externos para agregar valor nas operações e não conseguem transformar estes
conhecimentos para se adequar rapidamente as exigências de mercado. Zahra e George (2002)
pontuam que o processo de transformação faz referência a capacidade das organizações em
desenvolver e adaptar suas rotinas e processos para facilitar a integração dos conhecimentos já
aprendidos. Assim, esta capacidade permite que as organizações reconheçam novos modos de
se adequarem aos novos conhecimentos advindos das demandas ambientais.
Na dimensão explotação, as distribuidoras apresentaram algumas características, como
o engessamento das rotinas e a adequação das atividades. Em relação ao engessamento das
rotinas, o carregamento e descarregamento é a principal rotina dentro da atividade de
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distribuição de combustíveis. Esta rotina se caracteriza por ser padronizada e comum a todas
as organizações inseridas no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Por essa razão, que
as utilizações dos conhecimentos são engessadas, devido à necessidade de serem cumpridos
os requisitos orientados pela ANP nos terminais de combustíveis. Contudo, as rotinas de
atendimento a clientes e roteirização de entregas podem ser flexibilizadas. E, por isso, as
médias e grandes distribuidoras conseguem aplicar novos modelos que englobem políticas de
preços e prazos vantajosos aos clientes revendedores. Nesse sentido, Van Den Bosh, Volberda
e Boer (1999) ressaltam que a explotação se caracteriza como uma capacidade de se
incorporar novos conhecimentos nas operações. Já em Flatten et al (2011), a explotação é
uma capacidade em que as organizações incrementam, expandem e utilizam suas rotinas e
competências para desenvolver algo novo com base no conhecimento transformado.
Partindo da definição de Zahra e George (2002) em que a capacidade de absorção é
vista como uma capacidade dinâmica embutida nas rotinas e processos de uma organização,
onde é possível analisar os estoques e fluxos de conhecimento, bem como relacionar a
sustentação da competitividade. Esta definição ainda aponta que as quatro capacidades
componentes da capacidade de absorção são combinadas e desenvolvidas uma sobre a outra
para gerar capacidades dinâmicas. Na ótica de Eisenhardt e Martin (2000) e Teece (2009), as
capacidades dinâmicas são investigadas mediante rotinas e processos organizacionais no que
se refere à atuação das empresas na percepção do ambiente competitivo, do aproveitamento
das oportunidades oriundas do segmento de atuação e na gestão das contingências e mudanças
demandadas. Dessa forma, Teece (2009) pontua que o estabelecimento de modificações
rápidas e efetivas faz com que as empresas absorvam capabilidades e se adaptem ao ambiente
externo mediante alterações nos processos internos. Nessa lógica, Becker e Lazaric (2009)
reforçam que nas rotinas operacionais acontecem relações diretas com o funcionamento do
negócio, o atendimento as necessidades do mercado, as tomadas de decisões pelos gestores, o
uso de tecnologias adequadas nas relações comerciais e na absorção de várias fontes de
conhecimentos disponibilizados.
Em relação às distribuidoras de combustíveis, a proposição teórica, bem como a
hipótese de pesquisa investigadas nas duas fases desta tese, se confirmaram. Assim sendo,
estas empresas absorvem os conhecimentos que possam agregar valor as suas respectivas
rotinas operacionais, procuram desenhar cenários, estabelecem modificações em seus
processos decorrentes das necessidades dos clientes, refinam suas rotinas com base nos erros
cometidos em operações anteriores e englobam elementos do segmento de combustíveis que
possibilitem as distribuidoras melhorarem o desempenho. Por esse motivo, modificam as
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rotinas de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas.
Feldman e Rafaeli (2002) apontam que as rotinas organizacionais proporcionam as empresas
obter equilíbrio e estabilidade das operações.
Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernández-de-Lucio (2008) compreendem que na
capacidade de absorção se faz necessário existir mecanismos que integrem as práticas
organizacionais para a redução das dificuldades com as trocas de informações no ambiente
interno. Na ótica de Camisón e Fóres (2011), a existência da interatividade entre os indivíduos
faz com que o compartilhamento do conhecimento seja refletido no desempenho das
atividades. Vale ressaltar também que a capacidade de absorção é de natureza intrínseca
pertinente a cada organização. Em outras palavras, mesmo que as empresas operem no mesmo
ambiente, considerando as mesmas condições tanto de recursos como de estrutura física,
durante um mesmo período, não obstante pode-se observar diferentes níveis de capacidades e
desempenhos.
No que concerne às distribuidoras de combustíveis, a proposição teórica, bem como a
hipótese de pesquisa investigadas nas duas fases desta tese, se confirmaram. Quando se
considera a capacidade de absorção nas suas dimensões potencial e realizada, percebeu-se que
a potencial (aquisição e assimilação) não se revelaram etapas bem estruturadas pelas
distribuidoras. Entretanto, dentro da capacidade de absorção realizada, a dimensão
transformação também não se revelou uma etapa bem estruturada por estas empresas. Em
vista disso, a única dimensão que se apresentou relevante para este modelo de pesquisa foi a
explotação.
Esta dimensão, que se caracteriza pela aplicação do conhecimento, foi observada no
ambiente das distribuidoras que operam no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE como
etapa essencial para as rotinas operacionais. O que se percebeu é que mesmo com as quatro
etapas da capacidade de absorção serem combinatórias e evoluírem entre si com a finalidade
de se alcançar desempenho superior, conforme indica as considerações de Zahra e George
(2002), verificou-se que a especificidade das atividades e o seguimento de atuação
empresarial em que se investiga a relação entre capacidade de absorção e desempenho
operacional pode não se concretizar. No caso das distribuidoras de combustíveis, mesmo com
a declaração explícita de que algumas empresas praticam as quatro etapas, não se identificou
tempo de maturação entre uma etapa e outra para que os conhecimentos inerentes às rotinas
de atendimento ao cliente, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de
entregas fossem respeitados.
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De forma prática, quando uma distribuidora realiza o processo de aquisição de
conhecimento se faz necessário que exista um tempo adequado para que se inicie a etapa de
assimilação, e assim sucessivamente. Não obstante, no ambiente de negócios destas
distribuidoras, devido à necessidade de se vender produtos constantemente, do melhoramento
de rotinas e das adequações as mudanças ambientais, as demais etapas são comprometidas.
Dessa forma, apenas a etapa de aquisição e explotação são visualizadas. Concomitantemente,
além das distribuidoras gerenciarem suas respectivas operações, elas precisam agregar outros
conhecimentos em paralelo para que melhorem o desempenho.
O Quadro 19 sintetiza os resultados das investigações das proposições teóricas e
hipóteses da pesquisa formulados nesta tese.
Quadro 19 - Síntese dos resultados das proposições e hipóteses da pesquisa
PROPOSIÇÕES TEÓRICAS E HIPÓTESES DA PESQUISA

RESULTADOS

Proposição 1: Quanto maior for o grau de execução das rotinas operacionais para
melhoria das atividades de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento
de veículos e roteirização de entregas por parte das distribuidoras de combustíveis,
maior será o aumento do desempenho operacional das distribuidoras de combustíveis
no que se refere a economia de custo, melhoria da qualidade, cumprimento de prazos
de entrega e flexibilidade com os clientes bandeirados e não bandeirados.

EVIDENCIADAS

Hipótese 1: A capacidade dinâmica incide positivamente sobre o desempenho
operacional.
Proposição 2: A capacidade de absorção do conhecimento, em seus níveis potencial
(aquisição e assimilação) e realizada (transformação e explotação) na execução das
rotinas operacionais de atendimento a clientes, carregamento de veículos e
roteirização de entrega permite que as distribuidoras de combustíveis desenvolvam
capacidades dinâmicas no que diz respeito a percepção do ambiente, ao
aproveitamento de oportunidades e a capacidade de gerenciar ameaças e adaptações.

EVIDENCIADAS

Hipótese 2: A capacidade dinâmica incide positivamente sobre a capacidade de
absorção
Proposição 3: A capacidade de absorção do conhecimento, em seus níveis potencial
(aquisição e assimilação) e realizada (transformação e explotação) permite que as
distribuidoras de combustíveis consigam diferenciais competitivos em relação a
outras distribuidoras concorrentes no que diz respeito ao desempenho operacional
nos aspectos de qualidade, custo, flexibilidade e entrega.

Hipótese 3: A capacidade de absorção incide positivamente sobre o desempenho
operacional

Fonte: o autor (2016).

NÃO
EVIDENCIADAS
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta tese teve como objetivo central analisar a influência das capacidades dinâmicas,
mediadas pela capacidade de absorção do conhecimento e no resultado do desempenho
operacional das bases de distribuição de combustíveis no Complexo Industrial Portuário de
Suape/PE. Para atingir este objetivo central, foram formulados mais três objetivos específicos
os quais buscavam descrever e compreender as características das capacidades dinâmicas
predominantes nas rotinas selecionadas para estudo, as características da capacidade de
absorção associadas com as rotinas organizacionais e os indicadores do desempenho
operacional que são utilizados para avaliação dessas rotinas.
Em relação às características das capacidades dinâmicas predominantes nas rotinas
selecionadas para esta tese, foram constatadas que na rotina de atendimento aos clientes, as
distribuidoras procuram inserir elementos que possam agregar valor na operação de
distribuição no decorrer das negociações de produtos. Em outras palavras, verificou-se que a
competição por preço e prazo é intensa e faz com que os revendedores que não possuem
vínculos com determinada bandeira possam adquirir produtos em qualquer distribuidora de
combustível instalada no Complexo de Suape/PE. O grande desafio das distribuidoras, sejam
elas pequenas médias ou grandes, consiste na busca de desenvolver estratégias com base no
ambiente de competição entendendo a concepção das necessidades dos revendedores
aplicando táticas de fidelização, planejando atendimento customizado designando consultores
externos para gerenciar os pedidos dos revendedores, mapeando cenários de modo a
incorporá-las nas rotinas de atendimento aos clientes.
No âmbito da rotina de carregamento e descarregamento foi detectado que os padrões
que envolvem estes procedimentos são comungados com os terminais de armazenagem. Os
terminais de armazenagem, por sua vez, também competem entre si para obter o maior
número possível de distribuidoras instaladas em suas respectivas estruturas. Durante a
negociação comercial de vendas de produtos, um dos pontos críticos diz respeito ao tempo de
espera que os veículos levaram para realizar o processo de carregamento. O que foi percebido
é que alguns revendedores ignoram aspectos de preço em decorrência da eficiência do
terminal de armazenagem na realização deste procedimento. Tal qual o processo de
carregamento, o descarregamento de produtos no posto revendedor se faz presente no pacote
de serviços oferecidos pelas distribuidoras em função de todo o conhecimento sobre
procedimentos de segurança que estão envolvidos. Vale ressaltar que para as pequenas
distribuidoras os terminais de combustíveis são um “trunfo” para alavancar as vendas,
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diferentemente das grandes distribuidoras (BR, RAÍZEN e IPIRANGA) que compartilham e
gerenciam um terminal de armazenagem exclusivo para as suas operações.
Acerca da rotina de roteirização de entregas, as distribuidoras procuram estabelecer
parcerias com transportadoras e profissionais autônomos. Estas parcerias vislumbram
terceirizar uma boa parte das demandas de pedidos dos revendedores bandeirados e não
bandeirados, uma vez que, a frota própria das distribuidoras não é suficiente para atender a
todas as demandas. Vale ressaltar também que as pequenas distribuidoras não possuem frota
própria e tem nestas estratégias a única saída para escoamento de solicitações. As grandes
distribuidoras levam certas vantagens em relação às demais empresas por possuírem contratos
de exclusividades com transportadoras devido ao alto volume de movimentação. Já nas
médias distribuidoras, como elas possuem frota própria e também estabelecem contratos com
outras transportadoras e profissionais agregados, a estratégia de roteirização consiste em
alocar a frota própria para atender aos revendedores conveniados em função da necessidade
do cumprimento dos prazos e das cláusulas contratuais que obrigam a distribuidora a não
deixar seus conveniados com falta de produtos. Em contrapartida, a frota contratada junto aos
transportadores é destinada ao atendimento dos clientes não bandeirados.
No que concerne às características da capacidade de absorção associadas com as
rotinas organizacionais, verificou-se que em relação à dimensão aquisição existem
investimentos que são realizados, por parte das distribuidoras em capacitações e treinamentos
de pessoal. Além disso, verificou-se que a utilização de manuais e instrumentos
normalizadores também auxilia na execução das rotinas de distribuição. Foi observado que a
polivalência das funções também é uma característica predominante nas distribuidoras. Logo,
para que os indivíduos compreendam as operações que envolvem o segmento de distribuição,
fazer com que todos os componentes vinculados às bases operacionais executem todas as
atividades é um modo de permitir que eles compreendam holisticamente a dinâmica destes
processos.
Quanto à dimensão assimilação, percebeu-se que os conhecimentos adquiridos
precisam ser imediatamente aplicados. Por essa razão algumas distribuidoras optam em
contratar funcionários que já possuem certas experiências com estas atividades, dado que
nestas rotinas existem diversos detalhamentos e não há tempo hábil para que os indivíduos
compreendam os processos em plenitude.
No que concerne à dimensão transformação, verificou-se que os funcionários das
bases operacionais não conseguem refletir sobre a rede de conhecimentos presentes nas
atividades de distribuição. Dessa forma, constatou-se que, em alguns casos, os funcionários
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apenas executam as rotinas de distribuição sem entender como este processo impacta no
desempenho da operação. Todavia, em outras distribuidoras o processo de transformação é
mais perceptível, em razão do suporte ao aprendizado que é concedido pela matriz da
empresa, como também pela ampliação da equipe das unidades operacionais e,
consequentemente, de uma melhor distribuição das tarefas.
A respeito da dimensão explotação, foi aferido à predominância desta etapa em
relação às demais. Assim, partindo da definição conceitual de Zahra e George (2002) que
define a capacidade de absorção como uma capacidade dinâmica embutida nos processos e
rotinas organizacionais, cujas etapas (aquisição, assimilação, transformação e explotação) são
combinatórias, nesta tese concluiu-se que os resultados emergidos da fase qualitativa e
quantitativa não são congruentes com a definição dos autores.

Umas das possíveis

explicações para a não aderência das dimensões aquisição, assimilação e transformação para
este resultado pode estar relacionado à especificidade do setor.
Acerca dos indicadores do desempenho operacional utilizados para avaliação dessas
rotinas, identificou-se que na dimensão custos as distribuidoras procuram definir margens
adequadas de custeio por atividade, alinham custos em conjunto com fornecedores e clientes,
visam alternativas de reduzir custos nas operações e controlam constantemente os custos das
vendas de combustíveis.
No aspecto da qualidade, um dos principais procedimentos que geram confiança na
relação com os revendedores é a realização de testes que monitoram a situação do produto.
Existe uma grande responsabilidade no que diz respeito à venda de produtos adulterados, uma
vez que é comum a incidência de revendedores sendo multados pelos órgãos fiscalizadores
por não conformidade dos combustíveis que são comercializados. Com o objetivo de se
precaver contra estes acontecimentos, as distribuidoras junto aos terminais de armazenagem
emitem certificados de qualidade que são enviados para os revendedores, quando os mesmos
realizam a compra de combustíveis. Além disso, evidenciou-se que algumas distribuidoras
disponibilizam laboratórios móveis para monitorar as condições dos produtos, não
restringindo este processo apenas no ato da venda.
Sobre a flexibilidade, foram evidenciados que as distribuidoras facilitam prazos de
pagamento, principalmente para os revendedores não bandeirados devido à possibilidade de
eles comprarem produtos em outras empresas. Além disso, precisam lidar com situações não
planejadas ofertando soluções operacionais aos revendedores. A versatilidade nas rotinas
operacionais também foi evidenciada na pesquisa e se mostrou um diferencial competitivo. E,
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por fim, a flexibilização de atividades com os terminais de armazenagem, fornecedores e
motoristas.
Com referência ao prazo de entrega, as distribuidoras formulam suas respectivas
estratégias em função do tipo de frete comercializado juntamente com as rotas possíveis.
Nesse caso, revendedores que optam pelo frete FOB são responsáveis pela retirada dos
produtos, assim como pelo estabelecimento das rotas que lhes são mais convenientes. Já na
modalidade CIF, as distribuidoras assumem todos os riscos e custos e em função da janela de
entrega do dia determinam o modelo de roteirização.
Esta tese contribui do ponto de vista acadêmico, com a investigação dos construtos
capacidade dinâmica, capacidade de absorção e desempenho operacional, analisados sob a
perspectiva das rotinas organizacionais, posto que não há estudos que investiguem estas
relações utilizando duas alternativas metodológicas combinadas em um estudo de múltiplos
casos. Além disso, a utilização da capacidade de absorção como variável mediadora permitiu
descobrir que nem todas as dimensões de modelo são aplicadas, se considerarmos as
características do ambiente em que as empresas operam. Do ponto de vista gerencial, a
contribuição desta tese permitirá que os gestores das empresas do segmento de distribuição de
combustíveis possam refletir e identificar quais rotinas poderão ser melhoradas visando
aumentar o desempenho operacional.
Como este estudo se apropriou de duas técnicas de análises, foram consideradas 11
distribuidoras para as duas etapas. Contudo, uma das limitações desta pesquisa diz respeito à
carência de mais informantes na etapa quantitativa. Para evitar discrepâncias de respostas
tanto nas entrevistas quanto no questionário estruturado fechado, considerou-se apenas os
informantes que possuíam o conhecimento sobre as operações das distribuidoras no
Complexo Industrial Portuário de Suape/PE. Desta forma, como futuras recomendações
indica-se considerar outras distribuidoras para novos estudos, comparar rotinas operacionais
entre distribuidoras estaladas em outros complexos no Brasil e promover estudos em outras
áreas do setor de combustíveis como no segmento da produção, no segmento da revenda e no
âmbito dos consumidores.

.
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APÊNDICE A - Unidades de significado
Quadro 1 - Palavras, expressões e períodos mais citados nas entrevistas
Palavras - Expressões – Períodos
Capacidade de Absorção – Aquisição
Entendem do processo – US2
Cursos – US1
Procedimentos – US2
Treinamento – US1
Cartilha– US2
Manual operacional – US2
Certificado – US1
Segurança do motorista – US2
Informação – US1
Capacitação – US1
Acompanhamento da frota – US3
Check-list – US2
Palestras – US1
Empresa terceirizada – US3
Programados – US3
Treinamento dentro das atividades – US1
Multifuncionalidade
Ferramentas – US2
Manual eletrônico– US2
Ela paga 50% da faculdade – US1
Formação – US1
A gente tem a prática e precisaria a questão do conhecimento – US3
Manual de procedimentos – US2
Pré ensinamento – US1
Conhecimento – US1
Setor muito corrido – US3
Setor enxuto – US3
Capacidade de Absorção - Assimilação
Experiência – US4
Começar do zero – US5
Modelo que dá certo – US5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

4
5
4
6
4
8
2
3
2
7
4
5
2
2
3
2
4
3
4
2
4
2
4
7
4
3
3

3
6
2
3
5
7
3
2
3
5
3
4
3
3
5
1
5
4
3
1
5
3
2
4
5
4
2

4
3
3
4
6
10
6
4
4
9
4
2
4
5
2
3
7
5
4
1
3
4
4
2
4
2
4

2
4
5
9
8
9
4
2
7
11
2
3
2
9
3
4
5
7
2
1
4
5
2
7
2
4
2

1
7
8
7
7
10
8
7
2
7
3
4
1
7
7
5
10
8
1
1
2
2
2
8
7
5
7

7
10
5
10
6
7
6
4
6
9
2
5
3
4
6
10
9
8
7
1
3
6
4
6
9
5
4

6
9
6
9
4
7
4
5
3
9
4
6
4
9
4
5
8
7
6
1
7
4
5
9
8
7
5

4
12
9
11
5
9
2
8
4
13
6
4
5
4
5
6
7
6
4
2
4
2
5
2
7
6
8

2
8
5
13
5
6
1
5
5
9
2
6
6
7
5
4
11
5
2
3
5
6
3
6
5
2
5

3
6
4
12
8
11
7
4
7
12
5
7
2
12
6
7
2
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3
4
8
7
4
4
8
7
4

2
5
3
11
4
9
4
2
10
8
6
4
1
11
4
5
5
4
2
1
2
9
2
5
10
6
2

2
3
3

3
4
4

6
2
2

4
5
5

8
4
4

6
2
2

4
4
3

2
3
2

1
6
1

7
8
2

4
2
3

370
Vou pegar cada consultor que entrar e tem que passar no mínimo, ali, 15 dias – US4
A gente sabe isso de cor – US4
Mudanças no sistema – US5
Consulta – US5
Suporte – US5
Aprendendo automaticamente – US4
Dificuldades – US5
Facilidades – US6
Disposto – US6
Implantar da forma que você adquiriu o conhecimento– US6
Tempo de maturação– US4
Tempo de experiência que ele vai adquirir ao longo do trabalho – US4
O cara já entra on the job – US4
Acompanhado, entendeu, ou pela minha supervisão – US5
Consulte esse manual eletrônico – US5
Comunicador – US5
Interagir com o setor – US5
Diálogo – US5
Conscientizar – US5
Novas tecnologias – US5
Que isso também se torne natural – US4
Digitações manualmente – US5
Desenvolve com sua particularidade – US6
Troca de experiências – US4
Confiança – US6
Credibilidade do profissional – US6
Capacidade de Absorção - Transformação
Treinando um outro profissional – US7
Dia a dia já me faculta às saídas– US8
Novas experiências – US7
A gente vai aprendendo e colocando em prática – US7
Mudança em sentido contrário – US9
o problema desse manual é isso, é porque veio de cima e muito, muita coisa que vem de cima não se
aplica– US8
Troca de experiência entre as bases– US7
Naquela outra distribuidora eu tinha livre acesso à senha, então eu fazia muita coisa – US9
Quando eu vim para cá, foi que, aquele freio – US9
Entrou numa zona de conforto – US9
Quando você ficar preso só nisso aqui, você termina que não consegue enxergar mais coisas – US8

2
1
4
2
1
4
2
5
4
3
6
3
2
3
1
3
5
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6
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3
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Interação, principalmente aqui com a filial que é mais próxima da gente– US7
Trocando essas experiências– US7
A forma de trabalho se torna mais clara– US7
Objetivos que eles querem alcançar– US8
Integração– US7
A pessoa pega prática e desenvolve um trabalho tranquilo– US7
Ajuste– US8
Ponto crucial do comércio – US9
Vontade própria – US10
Ideias– US8
Pequenas coisas – US10
Injetar as coisas mais complexas – US9
Eu jamais fiquei sozinho com dúvida em alguma coisa – US10
A empresa investe numa pessoa na retaguarda – US10
Capacidade de Absorção - Explotação
Agora estamos almejando mais de dois milhões e meio – US11
Avaliado num relatório... esse parâmetro – US11
Líderes – US11
Conservadores – US11
Eles não são abertos a novos procedimentos – US11
A gente vai adaptando meio que por debaixo dos panos – US11
A partir do momento que vai um fazendo, outro fazendo e ligando para o chefe, dizendo se pode
fazer – US11
Depois que todo mundo começa a fazer isso, você chega num consenso – US11
Às vezes não consulta a base para saber o que aconteceu – US11
Qual é a melhor forma de fazer – US11
Desconhece de vários procedimentos– US12
O trabalho de combustível é bem simples – US12
Troca de experiência – US12
Troca uma ideia para saber como seria melhor – US12
A rotinas da gente vai mudando – US12
Dúvida – US12
Falta de capacitação das pessoas – US12
Sistema em si ele é quase que autoexplicativo – US12
Toda informação que você vai digitando no sistema, ele vai estar te fazendo a pergunta – US12
Piloto automático – US12
Rapidez – US12
Fluidez – US12
Reciclagem – US13

3
1
3
4
2
2
5
1
4
3
6
3
4
3

4
5
4
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2
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Funcionalidades – US13
Implementação – US13
Importações hoje, com relação à questão das notas fiscais de compra, elas são feitas através de
arquivo XML – US13
Parte burocrática – US13
Distribuição das atividades – US13
Imprevistos – US13
Novas metas, – US13
Novas rotinas – US13
Agregar valores – US13
Desempenho Operacional – Custo (Confiabilidade de Entrega na Redução de Custos)
Margem – US14
A margem dele cobre o tanque vazio – US14
Consumidor final, que as margens são bem mais altas que os postos – US14
Suprimento e a logística entram em ação, de que forma a gente pode diminuir o custo – US14
Abaixar um pouquinho o preço e para a gente ficar de igual para igual para o mercado – US14
Transportadoras terceirizadas – US15
CIF – US15
FOB – US15
Entrega, seja satisfatória – US15
Carros são particular – US15
Remunerar para o último frete – US15
Desempenho Operacional – Custo (Custos das Operações)
Orçamentos – US16
Horas extras dos nossos motoristas – US16
Custos estão mapeados – US16
Previsão que a gente consegue melhorar a cada ano – US16
Cota de armazenagem – US16
Compro na usina – US16
Diferenciação do atendimento – US16
Avaliação – US16
O custo da armazenagem é embutido no nosso custo do combustível – US17
O frete, também está embutido – US17
Quando eu faço a entrega, também está embutido – US17
O transportador da gente faça a entrega, ele (//) a gente cobra pelo frete para ele – US17
Indicadores operacionais – US17
Despesas são rateadas baseadas na movimentação, quando for custeio – US17
Quando for investimento é baseado no investimento inicial que foi feito para a construção do
terminal – US17
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Centralizado na sede – US17
Você tem o controle da sua unidade – US17
Contrato de armazenagem lá, ele tem um custo unitário – US17
Custo por metro cúbico – US17
Cotação mínima – US17
Não estar pagando sem utilizar – US17
O custo unitário do metro cúbico é muito menor – US17
Tancagem – US17
Limitado – US17
Contratou mão de obra temporária em vários locais – US18
Passar para a base de maneira padronizada – US18
Campo específico para custo – US18
Porque esse campo já cai para o setor de contabilidade – US18
Margem – US18
O terminal, ele fornece a questão da nossa movimentação – US18
Verifico com a questão da minha movimentação para ver se ela condiz com o que o terminal está me
passando – US18
Reajuste – US18
Produto e é liberado dia por dia – US18
Prazo muito curto – US18
Empresa trabalha muito enxuta – US18
Contratação de pessoas para que fiquem só nessa área – US18
Dificuldade do seu carro – US19
Pedágio – US19
Frete é muito baixo pelo que se faz – US19
Paga quinzenalmente o frete ao motorista – US19
Tabela que é feita pelo setor comercial, que ele coloca o preço do frete por quilometragem – US19
As menores vão fazendo fusão com outras – US19
Para a gente atingir essas cotas começa a queimar preço – US19
No começo, mesmo, é onde se ganha, é onde a margem de rentabilidade vai lá para cima – US19
Quando se trata de custo aí eles vão levar logo em consideração a compra – US19
Leilão – US19
Tem que atingir a meta – US19
Eu pego o meu produto e empresto para outras – US19
Que a Petrobrás não liga para o seu estoque – US19
Desempenho Operacional – Custo (Qualidade do Produto a Redução de Custos)
Existe um custo em cima de venda a prazo – US20
Eu já vou acompanhando – US20
Informação do cliente – US20
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Um vai compensando o outro e fica aquela gangorra – US20
Desempenho Operacional – Qualidade (Características)
Eu vejo que eles fazem na plataforma, eles coletam – US21
Desempenho Operacional – Qualidade (Confiabilidade)
Ele ainda não amadureceu essa parte da qualidade de vida – US22
Carteira de clientes com esse nível de pensamento – US22
Ele entende o seu processo – US22
Pesquisa de satisfação de clientes da área – US22
O meu cliente não é o dono do posto – US22
Qualidade do produto – US22
Fica muito amarrado ao transporte – US22
Desempenho Operacional – Qualidade (Conformidade)
Procedimento – US23
Tempo que é necessário para isso, que é necessário – US23
O cliente tenta direcionar – US23
Controle de qualidade – US23
Dúvidas – US23
Ele vai ter uma confiança maior – US23
Dentro das normas – US23
Os funcionários estão aptos a fazer as análises do produto – US24
Credibilidade para com o cliente – US24
ANP – US24
Mudanças de combinações de combustível – US24
Investir em relação a uma provável mudança que venha a haver no mercado – US24
O mesmo produto de todas as outras concorrentes – US24
Sai tudo do mesmo tanque – US24
O produto do cliente, ninguém sabe, não passou na análise – US24
Desempenho Operacional – Qualidade (Desempenho)
Demonstrar para o consumidor final– US25
CIF ele vai com os envelopes preenchidos – US25
FOB, ele já tem que sair daqui – US25
Tabelinha de desempenho – US25
Não há uma diferença tão grande – US25
Desempenho Operacional – Qualidade (Qualidade Percebida)
Clientes que compram bastante – US26
Fidelidade – US26
Treinamentos internos que a Ipiranga desenvolve para os revendedores – US26
Avaliação do cliente – US26
Desempenho Operacional – Qualidade (Serviços Agregados)
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A distribuição tem muitos fatores envolvidos – US27
Serviço de transporte adequado – US27
Performance – US27
Foco no atendimento – US27
Qualidade dos serviços – US27
Agilidade – US27
O terminal ajuda muito – US27
Pós-venda – US28
Relatório, a consultoria – US28
Eu não faço o feedback – US28
Assessores comerciais – US28
Estar presencialmente com o cliente e estar também absorvendo as informações que ele passa – US28
Diferencial – US28
Motorista – US28
Ter um atendimento que surte efeito e resultados – US28
Harmonia entre empresa e cliente – US29
Qualidade do serviço – US29
Tratamento no televendas – US29
Tratamento das bases para com o funcionário deles – US29
Comportamento – US29
Desempenho Operacional – Flexibilidade (Faixa)
Cessão de espaço – US30
Emprestamos combustível – US30
Pedimos empréstimo – US30
Faixa contratual – US30
Flexibilidade do terminal – US30
A gente não tem autonomia nenhuma – US30
Se eu fugir ao manual, eu recebo advertência – US30
Nós temos participação nos ativos – US30
Participação nos tanques – US30
A base, ela se envolvia mais nessa questão da programação – US31
A base só tem que faturar – US31
Rodam várias alternativas, para passar para o cliente, para ver qual é a melhor para a gente e para o
cliente. – US31
Carrega em dois terminais – US31
Capacidade operacional – US31
Flexibilizar junto com a programação – US31
Os meus carros, a gente precisa dar prioridade – US31
FOB, querendo ou não, ele não tem muito essa cobrança – US31
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Flexibilidade nessa questão, também, da operação – US31
Não existe empréstimo de natureza fiscal de combustível – US32
Ele trabalha num regime de ETD e o trabalho de ETM – US32
Multa – US32
Flexibilidade nesse comércio – US32
Acordado entre as partes – US32
Regulado – US32
Nota fiscal – US32
Nota de armazenagem para o terminal – US32
Fazer uma promoção – US32
Limite de crédito – US32
Cliente em atraso, eu não consigo lançar nota, porque eu lanço o pedido e o pedido fica lá bloqueado
– US32
Informações da nota fiscal contidas no envelope – US32
Prazo mais longo – US32
Desempenho Operacional – Flexibilidade (Tempo de Resposta)
Problema com relação a prazo – US33
Começar a questionar também tudo que eu fizer – US33
O manual não diz, também e eu peço informação – US33
A gente perdeu venda – US33
Resposta da empresa – US33
Impede de ter uma autonomia – US33
Organograma operacional – US33
Cadastrar frete – US33
Matriz – US33
Engessado – US33
Conhecimento da área – US34
Questão da logística – US34
Às vezes ele tem uma venda acima do esperado – US34
Brecha na operação – US34
Nós antecipamos esse carregamento – US34
Pedido não programado – US34
Material humano – US34
O sistema erra – US34
Melhor maneira – US34
Eu sempre tento negociar com o pessoal – US34
A gente cobre a oferta da outra companhia – US34
O motorista, é conhecedor da melhor rota – US35
Respeita muito a necessidade do cliente – US35

3
4
3
2
1
2
6
4
2
2
5
2

2
3
4
1
1
3
5
3
3
3
3
3

4
4
2
2
2
4
9
4
2
6
4
2

2
6
5
1
3
7
3
2
1
4
2
2

2
7
4
1
5
2
7
3
1
8
1
1

4
4
2
3
4
6
9
2
4
6
5
4

5
9
3
2
2
3
9
4
6
4
6
6

3
4
2
1
2
4
5
6
5
1
4
4

5
2
1
3
1
5
9
2
2
1
2
2

1
6
2
3
2
7
5
5
3
7
1
1

2
5
3
4
2
4
8
6
5
4
2
3

2
4

3
1

2
7

4
2

2
3

4
2

2
1

3
4

5
3

4
7

2
6

2
4
1
4
5
4
3
3
1
4
2
4
3
5
2
4
3
1
3
1
5
5
6

2
1
3
3
6
3
2
3
3
3
3
3
2
1
3
3
2
1
4
2
3
3
3

4
7
4
4
2
4
1
2
4
4
2
4
4
4
6
4
2
2
2
3
4
4
4

2
2
2
2
3
2
4
4
2
2
1
2
2
2
4
2
1
3
4
4
5
2
9

1
3
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
2
1
8
1
2
5
4
2
4
1
7

4
2
7
7
7
7
3
6
2
7
3
7
4
5
6
7
3
4
6
1
5
5
4

5
1
6
6
6
6
4
4
4
6
4
6
5
6
4
6
2
2
2
7
4
6
9

3
4
4
4
6
4
2
2
3
4
2
4
3
4
2
4
1
2
1
3
6
4
4

5
3
2
2
8
2
1
1
2
2
3
2
5
2
1
2
1
1
4
3
9
2
2

4
7
3
3
2
3
2
7
2
3
1
3
1
4
7
3
2
2
2
4
8
1
6

2
6
2
2
4
2
2
4
1
2
1
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
5

377
A gente tem essa flexibilidade para que as coisas sejam realmente satisfatórias – US35
Mudar a questão do trajeto – US35
Acrescer nas quilometragens – US35
Negociado com a transportadora – US35
Desempenho Operacional – Prazo de Entrega (Entrega)
Janela de Entrega – US36
Negociar o máximo possível com vendas para reverter a atuação – US36
Resolvemos extinguir isso porque estava dando muito problema e muito desconforto para os clientes
– US36
Representante de transporte – US36
Uma gama de cliente tem caminhões, que preferem não terceirizar essa parte aí – US36
Melhor horário para entrega– US36
Quanto maior bandeira branca, mais facilidade a gente tem de ter um CIF – US36
Bandeira branca – US36
Eles fazem a retirada do produto – US36
Cargas seguradas – US37
Cota ser baixa – US37
Participação – US37
Gente tem uma transportadora contratada, que ela entrega, o frete é CIF – US37
FOB, a gente não consegue rastrear – US37
Mensurar o tempo de carregamento – US37
O CIF tem uma programação – US37
Mapeamento da região toda – US37
Carregamento mais rápido possível para o cliente – US37
A gente precisa se colocar no lugar do cliente – US37
Canal Cliente – US37
Montar uma estrutura para ser rápida – US37
Compartimento do veículo – US37
Política de o carro tem que ser de tancagem iguais – US37
Os resultados podem ser negativos – US37
Temos uma frota própria e temos o terceirizado – US38
Pedidos mais distantes de um para outro, absorvemos com a nossa frota – US38
Respeito como motorista nas questões de risco – US38
Quando a gente tinha o carro, o nosso frete era mais abaixo no que é no mercado – US38
Agora já é ao contrário, o cliente pede, eu tenho que ficar, eu ligo para um, eu ligo para outro – US38
Desempenho Operacional – Prazo de Entrega (Qualidade)
Prazo – US39
Preço – US39
Contato com transportador – US39
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Só trabalho nessa questão de frete, só de retira – US39
3
2
Foco principal da empresa é entregar no mesmo dia – US39
2
3
Produto perecível – US39
5
6
Temperatura – US39
4
3
Programação – US39
3
3
Roteirização eu não tenho, fico à mercê – US39
2
2
Previsão de venda não existe isso aí – US39
5
6
Volume de transferência – US40
4
3
Aumenta a minha movimentação aqui – US40
3
2
Faixa horária de recebimento – US40
3
3
Fazer a roteirização – US40
4
2
A gente não recebe um pedido daquele mesmo lugar – US40
2
1
Intervalo de tempo para que chegue mais perto dela outros pedidos – US40
3
2
Eficaz – US40
6
3
A gente só trabalha com cinco, cinco e cinco, no caso carro só de 15 mil – US40
3
5
Convencer o cliente a mudar – US40
1
1
Política que a empresa trabalha – US40
2
3
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Aproveitar Oportunidades (Delineamento de Soluções para os Clientes)
Competitividade – US41
4
3
Relacionamento com o cliente – US41
6
3
Foco do cliente – US41
4
3
Expectativas – US41
3
2
Humanização – US41
2
2
Questão de ética – US41
3
2
Fornecer todos os dados necessários – US41
2
3
Consultoria gratuita – US41
6
5
Clientes que eles têm um livre acesso – US41
4
3
Fidelidade – US41
2
3
Programação de acordo com as urgências – US42
4
3
Garantias que a companhia vai exigir dele – US42
3
4
Preocupa como volume do cliente porque ele tem que bater a meta – US42
2
1
O custo que eles pagam é maior do que o bandeira branca – US42
1
1
Mudança da forma de descarregar o carro – US42
3
4
Estrutura em televendas – US42
1
2
Há clientes que não tem um potencial de vendas muito grande – US42
2
3
Porque a gente também está passando prazo, que a gente tem que pagar o nosso fornecedor – US43
3
2
A gente depende do cliente, a gente tem que ver a melhor forma de se fazer para atender o cliente, a
4
2
gente precisa vender – US43
Reprocessamento – US43
1
1
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Capacidade Dinâmica - Capacidade de Aproveitar Oportunidades (Escolhas das Fronteiras da Empresa)
Relacionamento através do atendimento – US44
3
2
4
2
2
Cadeia de prestação de serviços pela dupla de negócios – US44
6
3
4
9
3
Estruturar todos os departamentos – US44
4
3
4
2
1
Suporte – US44
2
2
4
2
1
Capacidade – US44
4
1
7
2
3
Comprometer a entregar grandes volumes – US44
1
3
4
2
1
Logística – US44
5
6
2
3
4
Oportunidades de preço, prazo – US45
4
3
4
2
1
Agilidade – US45
3
2
3
4
2
Horário – US45
1
3
4
2
1
Necessidade de uma mudança – US45
5
3
4
2
3
Histórico – US45
2
3
6
4
3
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Aproveitar Oportunidades (Rotinas para Desenvolver Lealdade de Comprometimento)
Oportunidades de mercado – US46
4
3
4
2
1
O grande segredo é você aumentar esse número de contratos – US46
5
3
3
4
7
E ele resiste a isso, ele resiste, tanto é que a nova pessoa o conquiste – US46
2
2
3
5
8
Política de pós-venda – US46
4
3
4
2
1
O cliente, ele faz a participação dele no processo colocando o pedido pela Central de Atendimento da
3
2
1
3
2
Ipiranga ou internamente via a área comercial – US46
A Ipiranga tem várias frentes para poder atender o revendedor – US47
4
3
4
2
1
Cada gerente pega uma quantidade de clientes – US47
2
3
2
1
2
O cliente compra sempre independente do preço que eu estou oferecendo – US47
1
1
3
2
1
Eu tenho que arrumar um diferencial em relação ao meu concorrente – US47
3
2
2
1
2
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Aproveitar Oportunidades (Rotinas para Seleção de Protocolos de Tomada de Decisões)
E essa nossa Janela de Entrega, ela já foi pensada contemplando alguns cenários – US48
2
4
6
5
4
Estrategicamente eu tenho que olhar para esse grupo com um olhar diferente – US48
3
5
3
4
2
Canal Cliente Petrobrás – US48
4
3
4
2
1
Demandas do mercado – US49
2
3
2
4
2
Muda muito a questão de controle de custos – US49
1
2
4
3
4
Porque o mercado é isso, o mercado, você tem que estar com o cliente – US49
2
3
6
4
8
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças (Coespecialização)
Roteirização – US50
4
5
6
8
8
Parceiros – US50
5
6
7
10
2
Portal do Transportador – US50
3
4
2
3
4
Mapeamento – US50
2
3
6
4
8
Quem faz, quem pega essas informações é a transportadora junto com o assessor de transportes –
1
2
1
1
2
US50
Criticar – US51
3
4
2
1
4

4
4
7
4
2
7
7
7
1
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6

5
9
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4
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3
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4
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Movimentação de entrada e saída tem que zerar – US51
1
2
1
4
2
Fluxo de conhecimento – US51
2
3
4
5
4
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças (Descentralização e Decomposição)
O foco maior nessas filiais é o operacional de base – US52
2
4
2
7
3
Eu não posso fazer uma programação até eles terem liberado – US52
6
7
5
4
5
É centralizadora e a gente tem que seguir, apesar de ter uma equipe para isso – US52
4
3
4
2
1
Então qualquer questão que seja comercial, a gente redireciona o cliente – US53
3
2
1
4
2
Eu falo muito com o pessoal de abastecimento – US53
4
2
4
1
3
Logística integrada – US53
2
1
1
3
5
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças (Governança e Gestão do Conhecimento)
Rotina na Nota Fiscal Eletrônica – US54
2
4
2
7
3
Ele não tem hoje uma inteligência de qual é a rotatividade do cliente – US54
4
5
4
2
7
Quando as vendas estão muito aceleradas, a gente vai ter que parar para preencher garrafa – US54
3
4
2
4
5
Ele não é parametrizado – US54
3
4
2
1
2
Com esse novo procedimento, a gente tem dificuldade – US54
4
3
4
2
1
Eles adaptaram o sistema – US55
2
3
4
2
1
Nota com a temperatura – US55
5
6
3
4
7
Mudou a rotina em todo lugar – US55
4
2
3
5
8
Quando vai acontecer qualquer tipo de mudança, eles já estão já procurando mecanismos para poder
1
2
1
4
2
se ajustar – US55
Importação de XML – US55
2
3
6
4
8
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Percepção do Ambiente (Atividades Internas de P&D)
Inovações – US56
3
2
4
2
1
Equipe de desenvolvimento – US56
2
2
2
1
2
Projetos estratégicos – US56
2
1
1
1
1
Programa de qualificação – US56
4
3
4
2
1
Não era pesquisa em desenvolvimento, era tentativa e erro – US56
1
1
1
2
1
Se alguém fizesse isso, o P.D, via que tinha alguns procedimentos que não tem necessidade – US56
2
4
1
4
5
O terminal começou a usar, também, uma forma de tempo, eles controlam – US57
4
3
4
2
1
As empresas mudam quando ela encontra alguma dificuldade – US57
2
3
4
2
1
A empresa que eu trabalho, ela trabalha em cima de erros – US57
4
3
4
2
1
Pesquisa da parte da consultoria – US57
7
2
3
4
2
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Percepção do Ambiente (Exploração de Desenvolvimento Científico em Fontes Exógenas)
A gente contratou um laboratório para que analisasse o produto – US58
2
3
4
3
2
A cada fim de semana a gente manda o nosso produto para ser avaliado – US58
1
5
9
2
7
Fazer aqui um relatório e pedir que o terminal analise também com a gente para melhorias – US58
4
3
4
2
3
Gargalo – US58
2
3
6
4
3
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Percepção do Ambiente (Exploração de Fornecedores)
Contrato anual – US59
2
3
1
2
3

1
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4
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6
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3
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4
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2
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3
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A gente ter contratado mais espaço aqui no mercado – US59
3
A gente tem um píer bom para descarregar – US59
1
Licitação – US59
2
A distribuidora hoje que não for flexível – US60
3
Abrir espaço para você receber o produto que você tem que comprar – US60
6
Com a gente eles são mais duros, em relação a essa compra – US60
3
Capacidade Dinâmica - Capacidade de Percepção do Ambiente (Identificação de Segmentos de Mercado)
Melhores práticas – US61
1
Conhece todos os postos dessa região – US61
2
Para mim o que seria melhor era a gente ter mais clientes – US61
4
Outros mercados – US62
1
Termoelétrica – US62
2
Questão energética – US62
2
Empresa de ônibus – US62
4

Fonte: o autor (2016).
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APÊNDICE B - Carta de apresentação da pesquisa
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

Prezado(a) Senhor(a),
O doutorando em Administração de Empresas Davi Lucas Arruda de Araújo e o Professor
Dr. Silvio Popadiuk, da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão desenvolvendo uma pesquisa
com distribuidoras de combustíveis instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape/PE,
tendo como objetivo a produção de uma tese de doutorado sobre características associadas às
rotinas de atendimento a clientes, carregamento e descarregamento de produtos e roteirização de
entregas, bem como o conhecimento que envolve a execução destas atividades e seu impacto no
desempenho operacional de bases de distribuição de combustíveis.
Assim, gostaríamos de contar com a sua colaboração no sentido de participar de uma
entrevista que será previamente agendada entre os meses de fevereiro e abril de 2015, como
também no preenchimento de um questionário estruturado fechado que será aplicado entre os
meses de agosto e outubro do corrente ano e que conterá as orientações necessárias para o seu
respectivo preenchimento.
Esclarecemos que será mantida estrita confidencialidade sobre as informações e sua
utilização será exclusivamente para fins acadêmicos. Essas informações solicitadas, ao nosso ver,
não possuem caráter estratégico e muito menos consistem em dados contábeis dessa organização.
Com o objetivo de garantir a veracidade das informações, a transparência do que se
pretende investigar e os aspectos éticos desta pesquisa, agrega-se a esta carta de apresentação
alguns documentos que comprovam os vínculos institucionais do pesquisador com a universidade
e com o órgão do governo federal que financia o desenvolvimento deste estudo, além do roteiro
das perguntas a serem realizadas com os participantes na primeira fase da pesquisa.
Após o término da pesquisa, caso seja seu desejo, poderá ser lhe enviado(a) uma cópia
com os principais resultados da pesquisa, em formato de dados agregados, protegendo, assim a
identificação de cada informante.
Cientes de poder contar com a colaboração de vossa senhoria, ficamos à disposição para
eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,
_______________________________________________
Doutorando: Davi Lucas Arruda de Araújo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
PPGA - Pós-Graduação em Administração de Empresas
Contato: (11) 9 8627-1011 / (11) 9 6539-5428
E-mail: davi_lucas89@hotmail.com
_______________________________________________
Orientador: Professor Dr. Silvio Popadiuk
Universidade Presbiteriana Mackenzie
PPGA - Pós-Graduação em Administração de Empresas
Contato: (11) 2114-8246
E-mail: spopadiuk@mackenzie.br
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APÊNDICE C - Comunicado ao entrevistado sobre as condições de sua participação na
pesquisa
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Sujeito de Pesquisa
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa Capacidades dinâmicas
mediadas pela capacidade de absorção e sua resultante no desempenho operacional:
uma aplicação em distribuidoras de combustíveis no Complexo Industrial Portuário de
Suape/PE, que se propõe a compreender com maior profundidade aspectos das rotinas
estratégicas de atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas, o
conhecimento que envolve a execução destas atividades seu reflexo no desempenho das
operações. Os dados para o estudo na fase atual do levantamento serão coletados por meio de
entrevista utilizando um questionário estruturado aberto aplicado individualmente para cada
participante e um questionário estruturado fechado que será aplicado no segundo semestre de
2015. Tanto a entrevista quanto a aplicação do questionário fechado serão conduzidos
pessoalmente pelo pesquisador responsável. Os instrumentos de coleta de dados, bem como o
contato interpessoal não oferecem riscos aos participantes.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável para o
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do
estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Tanto no relatório final da
pesquisa quanto em artigos acadêmicos dela oriundos, será mantido o anonimato dos
entrevistados da organização onde trabalham e do local da realização da entrevista. As
informações coletadas serão gravadas e transcritas para permitir melhores condições de
tratamento dos dados pelo pesquisador responsável e analisadas em forma de dados agregados
em conjunto com a de outros participantes.
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram
esclarecidas pelo pesquisador responsável. Estou ciente que a participação é voluntária e que
a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de
retirar-me desta sem qualquer penalidade ou prejuízo.
Nome do sujeito de pesquisa: ______________________________________________
Assinatura do sujeito de pesquisa: __________________________________________
Declaro que expliquei ao sujeito de pesquisa os procedimentos a serem realizados neste
estudo a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de
retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas
apresentadas.

São Paulo, ____ de ______________ de 2015.
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APÊNDICE D - Questionário estruturado aberto para etapa qualitativa
Nome do entrevistado:
Idade:
Formação acadêmica:
Distribuidora em que trabalha:
Cargo:
Tempo no cargo:
Questões
Capacidades Dinâmicas
1) Como a distribuidora identifica e explora as oportunidades do mercado para melhoria de
suas rotinas de atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas?
2) Como a distribuidora se adapta as mudanças que ocorrem com estas rotinas?
3) Com que frequência a distribuidora estabelece novos processos e novos serviços? Cite
alguns exemplos?
4) Onde está presente o conhecimento da distribuidora quanto as rotinas de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas?
5) A distribuidora lembra ao executar estas rotinas ou esses conhecimentos são
compartilhados?
6) Com que frequência as mudanças e implementações são incorporadas nas rotinas de
atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas?
7) Existe uma equipe ou um setor da empresa responsável pela detecção de mudanças ou
implementações nas rotinas de atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização
de entregas?
Capacidade de Absorção
8) Como a distribuidora pode adquirir conhecimentos sobre as rotinas de atendimento,
carregamento e descarregamento e roteirização de entregas?
9) Uma vez que a distribuidora adquiriu ou implementou estes conhecimentos acerca das
rotinas, como foi distribuída dentro da empresa?
10) Como a distribuidora dar significado aos conhecimentos referentes as rotinas de
atendimento, carregamento e descarregamento e roteirização de entregas?
11) A distribuidora avalia constantemente a aplicabilidade dos conhecimentos acerca destas
rotinas?
Desempenho Operacional
12) A distribuidora avalia o custo das rotinas de atendimento, carregamento e
descarregamento e roteirização de entregas? Me dê exemplos de como ela avalia?
13) A distribuidora avalia a qualidade com que estas rotinas são executas?
14) Como a distribuidora identifica a satisfação do cliente com a entrega do produto e com os
serviços ofertados? Cite exemplos.
15) A distribuidora consegue corrigir eventuais problemas com estas rotinas? Cite exemplos.
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APÊNDICE E - Comparações de grupos com base no teste (K-W)
Indicadores – Capacidade Dinâmica
CD_CAO_11
CD_CAO_12
CD_CAO_13
CD_CAO_14
CD_CAO_15
CD_CAO_16
Aproveitamento de Oportunidades
CD_CGAM_21
CD_CGAM_22
CD_CGAM_23
CD_CGAM_24
CD_CGAM_25
CD_CGAM_26
CD_CGAM_27
Gerenciamento de Ameaças e Mudanças
CD_CPA_31
CD_CPA_32
CD_CPA_33
CD_CPA_34
CD_CPA_35
Percepção do Ambiente
Indicadores – Capacidade de Absorção
CAB_AQ_41
CAB_AQ_42
CAB_AQ_43
CAB_AQ_44
CAB_AQ_45
Aquisição
CAB_ASS_51
CAB_ASS_52
CAB_ASS_53
CAB_ASS_54
Assimilação
CAB_TR_61
CAB_TR_62
CAB_TR_63
CAB_TR_64
CAB_TR_65
Transformação
CAB_EXP_71
CAB_EXP_72
CAB_EXP_73
CAB_EXP_74
CAB_EXP_75
Explotação

T<3 (1,2)
0,043
0,048
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,003
0,021
0,151
0,002
0,045
0,011
0,000
0,005
0,731
0,869
0,214
0,536
0,143
T<3 (1,2)
0,819
0,000
0,110
0,538
0,896
0,087
0,009
0,103
0,544
0,215
0,071
0,273
0,061
0,000
0,449
0,000
0,002
0,029
0,057
0,229
0,712
0,017
0,021

T>1 (2,3)
0,093
0,933
0,952
0,168
0,000
0,978
0,682
0,528
0,090
0,382
0,592
0,404
0,570
0,889
0,546
0,163
0,216
0,057
0,860
0,071
0,249
T>1 (2,3)
0,011
1,000
0,977
0,672
0,932
0,555
0,054
0,012
0,092
0,216
0,484
0,012
0,943
0,373
0,433
0,000
0,077
0,789
0,018
0,732
0,064
0,059
0,004

T~=2 (1,3)
0,003
0,044
0,000
0,110
0,831
0,002
0,000
0,000
0,000
0,110
0,036
0,000
0,009
0,016
0,000
0,000
0,065
0,009
0,029
0,004
0,000
T~=2 (1,3)
0,002
0,000
0,259
0,802
0,832
0,000
0,189
0,000
0,043
0,004
0,001
0,304
0,013
0,001
0,453
0,504
0,036
0,067
0,741
0,201
0,049
0,984
0,407
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Indicadores – Desempenho Operacional
DO_CT_8.1
DO_CT_8.2
DO_CT_8.3
DO_CT_8.4
DO_CT_8.5
Custo
DO_QL_91
DO_QL_92
DO_QL_93
DO_QL_94
DO_QL_95
Qualidade
DO_PE_10.1
DO_PE_10.2
DO_PE_10.3
DO_PE_10.4
DO_PE_10.5
Prazo de Entrega
DO_FLX_11.1
DO_FLX_11.2
DO_FLX_11.3
DO_FLX_11.4
DO_FLX_11.5
Flexibilidade

T<3 (1,2)
0,043
0,003
0,001
0,109
0,231
0,004
0,287
0,002
0,378
0,114
0,023
0,026
0,055
0,000
0,000
0,008
0,017
0,000
0,000
0,013
0,030
0,001
0,974
0,002

T>1 (2,3)
0,338
0,116
0,683
0,669
0,033
0,267
0,641
0,054
0,614
0,003
0,012
0,070
0,088
0,042
0,004
0,389
0,461
0,030
0,102
0,125
0,175
0,007
0,812
0,011

T~=2 (1,3)
0,035
0,000
0,000
0,029
0,000
0,000
0,624
0,114
0,858
0,199
0,620
0,807
0,945
0,057
0,037
0,034
0,043
0,008
0,004
0,132
0,246
0,160
0,992
0,033

Nota 1: As hachuras nos indicadores das tabelas com o teste de K-W foram baseadas na comparação
entre grupos.
Nota 2: T<3 faz referência a comparação entre o Grupo 1 com o Grupo 2.
Nota 3: T>1 faz referência a comparação entre o Grupo 2 com o Grupo 3.
Nota 4: T~=2 faz referência a comparação entre o Grupo 1 com o Grupo 3
Nota 4: K-W = Kolmogorov-Smirnov
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APÊNDICE F - Categorização das entrevistas: etapa qualitativa

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

Nome: Aquisição
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [0,72%
Cobertura]
Referência 1 - 0,35% Cobertura
Não, não. Até por que... é como eu lhe disse, essas empresas que vêm de fora, elas pegam já
uma gama de pessoas que já entendem do processo.
Referência 2 - 0,37% Cobertura
Eu quando entrei numa distribuidora, eu precisei ainda fazer uns cursos e entender realmente
o processo. Hoje, o dia a dia (//) são 12 anos no mercado.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 2 referências codificadas
[1,87% Cobertura]
Referência 1 - 1,43% Cobertura
Pronto, esses (//) antigamente era quase todo dia, a gente chegava e era novidade, chegava,
abria aqui e tinha um e-mail enorme sobre, não é, procedimentos e procedimentos que eu
tinha que fazer, que houve alguma mudança, tal. Hoje, a partir de 2015 teve um treinamento
nacional onde eles fizeram uma cartilha para você seguir, a cartilha, como eu disse... está
aqui... o manual, eles fizeram um manual operacional da base para que a gente seguir, esse
manual, como você já pode bem perceber, eles querem aqui algum certificado, aí eles não
divulgaram, mas aqui tem todo procedimento, o que eu precisar fazer aqui na base, eu vou ter.
Vai desde suprimentos até o nosso sistema, se acontecer algum erro, a gente como é que se
proceder com esse erro, tudo, entendeu. Aí tem no manual, procedimentos: “Segurança do
motorista”, tem informação sobre isso.
Referência 2 - 0,44% Cobertura
Não, treinamento a gente faz (//) eles tentam fazer um treinamento todo ano, esse ano já foi
feito, aí... e... e, sinceramente, não é muito (//) tem, por exemplo, treinamento que é bom, a
gente faz o treinamento, porque aqui a gente tira, claro, as dúvidas, só...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 1 referência codificada [1,00%
Cobertura]
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Referência 1 - 1,00% Cobertura
É, é assim dessa forma, aqui não teve nenhuma capacitação, é chegar, eu já sei, você vem para
trabalhar, eu já: "É assim que fatura e pronto”, a gente não teve nenhum preparo, não é,
ninguém é (//) quem já está que assume e a pessoa que vem que vai se adaptando e achando
uma maneira melhor de se trabalhar, é mais fácil mas a gente não teve nenhum treinamento.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 2 referências codificadas [4,39%
Cobertura]
Referência 1 - 2,26% Cobertura
Rotina de carregamento: o carregamento quem faz é o motorista, não é, na plataforma, ele
que carrega o caminhão, então quem dá treinamento para o motorista é a Target, que é a
empresa contratada da Petrobrás, que ela faz todo esse processo de acompanhamento da frota,
faz check-list, faz treinamento, dá palestras, tem psicólogo para conversar com você, tudo
terceirizado, tem essa empresa terceirizada diferente, que é a Target.
Referência 2 - 2,13% Cobertura
É, mas às vezes essa parte, essa gestão é toda feita no Rio de Janeiro, então por uma gama de
treinamentos que é definida pela sede da companhia, e que as pessoas, ao longo do ano, vão
sendo inscritas, identificadas, as pessoas que precisam do treinamento, e é lá na sede que eles
vão realizando, não é, a cada ano a gente faz alguns treinamentos, todos eles indicados e
programados pela sede da companhia.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 2 referências codificadas [1,92%
Cobertura]
Referência 1 - 1,18% Cobertura
Então todo mundo tem o seu treinamento dentro das atividades da companhia, aqui no
escritório, quem mexe com estoque, quem mexe com frete, quem mexe com frete, mexe com
pagamento. Essa multifuncionalidade, essa adaptação do funcionário é importante até mesmo
em situações em que, às vezes um funcionário falta, às vezes tem um funcionário de férias, aí
ele fica com essa incumbência, cobertura, então a gente dá um treinamento, ele treina
fazendo, praticando a realidade.
Referência 2 - 0,74% Cobertura
Tem todas as rotinas do sistema, porque nem todo mundo mexe com todas as ferramentas,
então se ele vai ficar mais focado no estoque, o manual eletrônico tem várias orientações
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sobre o estoque. Se ele vai ficar focado mais no faturamento, o manual eletrônico tem várias
funções do faturamento.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[2,68%

Referência 1 - 2,68% Cobertura
É bem assim, treinamento tem, assim, uma semana, certo: “Ó, tu tem uma semana para colar
ali, na pessoa e daqui a pouco tu vai ficar sozinho, te vira aí, para fazer”. É, a gente é bem
assim. A gente não tem um período, porque normalmente a gente apaga fogo, como eu te
falei, o quadro, ele é muito enxuto, entendeu, e para a gente aumentar ele é muito difícil.
Então assim, se eu tenho que substituir alguém, ou tirar umas férias, por exemplo, é mão de
obra temporária é assim, olha: “Está aqui, tu vai passar quinze dias aqui colado para poder
aprender, daqui a pouco você se vire e faz aí o que tem que fazer”. Então a gente realmente
não tem um plano de treinamento, de handover, de integração, mesmo, na empresa muito
grande, não. Pode ser que em outras unidades, assim, sem ser base de distribuição, tenha, na
sede pode ter, em outra área, tenha, mas em base de distribuição, como a gente tem uma rotina
muito dinâmica, um quadro muito enxuto e as coisas são sempre para ontem, a gente quase
nunca consegue ter esse tipo de treinamento. Aí termina que a gente sofre por isso também,
porque eu podia gastar mais tempo treinando melhor e não teria tantos problemas, aí eu boto
uma pessoa assim, muito nova, lá, para se virar e aí os problemas começam a acontecer e a
gente perde mais tempo ainda, não é?
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 2 referências codificadas [0,99%
Cobertura]
Referência 1 - 0,34% Cobertura
Pronto, veja só, a Petrox, hoje, ela incentiva, no caso, pronto, até mesmo ao funcionário que
trabalha aqui, ela paga 50% da faculdade dele, por sinal eu tinha trancado devido a alguns
processos...
Referência 2 - 0,64% Cobertura
Da capacitação, exatamente, então ela paga metade da faculdade dele e ela incentiva você,
pronto, eu mesmo estou fazendo, já estou na formação em sistema de informação e
atualmente estou fazendo um técnico em logística, então justamente para tentar aprimorar a
questão do conhecimento, a gente tem a prática e precisaria a questão do conhecimento,
também, para facilitar.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[0,70% Cobertura]
Referência 1 - 0,65% Cobertura
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Constantemente, a cada seis, sete meses há cursos voltados para a área, para que a gente
venha aprimorar cada vez mais e desenvolver de uma forma branda e serena o
desenvolvimento do trabalho da empresa.
Referência 2 - 0,05% Cobertura
Seis, sete meses…
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,25%

Referência 1 - 1,25% Cobertura
a empresa tem um manual, um manual de procedimentos, não é, que a própria empresa (//) e
tem também setores que faz um, vamos dizer, um pré ensinamento, ou até mesmo orientação
até esse profissional chegar a essa base. Ele vai para aquela base, então ele vai pelo menos
com alguma bagagem, entendeu, de conhecimento para aquilo ali. Porque você vê que é um
setor muito corrido, muito enxuto, muito enxuto, se se tira uma pessoa dali para estar
orientando, dificulta outra pessoa, sobrecarrega outra pessoa - mas como você falou - o
manual ajuda muito, se a gente recebe aquela pessoa num setor, se dá o manual, ela começa a
ver os procedimentos dos manuais, e a gente começa a passar do modo que a gente vê, da
melhor forma, muitas vezes a melhor forma não é o manual, não é?

Nome: Assimilação
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 3 referências codificadas [1,06%
Cobertura]
Referência 1 - 0,34% Cobertura
...e combustíveis, hoje no mercado é um diferencial, você que tem experiência nesse ramo,
não são todos profissionais que você encontra, então você termina trazendo muita gente que
(//) para começar do zero...
Referência 2 - 0,30% Cobertura
Ele vira referência. Agora, você falando essa (//) você pegar esse modelo aqui, é um modelo
que dá certo, é um modelo bacana, é um dos melhores exemplos e você disseminar ele para...
Referência 3 - 0,42% Cobertura
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Não é, para as demais equipes, primeiramente para aquele rol do mesmo nível de função, não
é, então se ele é um consultor, eu vou pegar todos os consultores, vou pegar cada consultor
que entrar e tem que passar no mínimo, ali, 15 dias com o Amílton. Entendeu?
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 3 referências codificadas
[2,14% Cobertura]
Referência 1 - 0,59% Cobertura
já está, como diz um professor, já está no sangue da gente. Algumas mudanças que
acontecem, aí o que acontece, por exemplo, hoje a gente mudou a questão do check-list,
mudou a planilhazinha do check-list, aí a gente veio aqui e mudou, mudou só a planilha, foi
lá e trocou a planilhazinha e eles viram o procedimento. Se você quiser pode folhear, aqui.
Referência 2 - 0,20% Cobertura
Alguns módulos, algumas partes que não bate, não bate. Até mesmo eu discordo dele em
alguns fatos, em algumas coisas.
Referência 3 - 1,35% Cobertura
Eu vou dizer a você, a gente está aqui há quatro anos, e aqui, a gente sabe isso de cor,
praticamente, não sabe decoado essas coisas, mas aí é que está, a gente procura só procurar
aqui alguma mudança que teve, por exemplo, esse aqui é o manual de 2015, no final, eles
começaram a fazer no final de 2014, aí teve algumas mudanças no sistema, teve algumas
mudanças no sistema que eles fizeram e a gente ainda não tem um conhecimento grande,
conhecimento sobre isso, aí, é esse aspecto é que faz com que a gente aqui, consulta, vê se é
isso mesmo que está fazendo para não fazer errado. Aí é isso mesmo, mas só tem isso aqui
para fazer. Aí tipo, assim, pode dizer, mas é muita coisa, é o que eu digo, como eu te disse
antes, se o cara chega aqui hoje tem isso aqui para ler, não é, para saber ...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 2 referências codificadas [4,30%
Cobertura]
Referência 1 - 1,20% Cobertura
Quando a gente, assim, ocorre alguma novidade, não é, que não é do nosso dia a dia, que
aparece alguma, a gente pede suporte ao pessoal que é responsável pelo sistema. Então
apareceu uma mensagem que a gente nunca tinha visto, então assim, automaticamente eles
entram pelo (//) de envio e falam para a gente: "Olha, faz dessa forma, é assim”, então é dessa
forma que a gente vai aprendendo, com o suporte deles.
Referência 2 - 3,10% Cobertura
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é do próprio dia a dia, porque logo no começo, mesmo, quando o menino, tem um ponto na
questão do faturamento, que quando é um (//) vou dar um exemplo aqui da questão de botar
data, tem uns tópicos, uma parte lá no faturamento, se a gente jogar data, quando for mais na
frente, na questão do boleto, já vai vir separado, isso os meninos não usavam. Aí foi que uma
vez eu, sem querer, botei a data lá, aí que descobri, e já dava automaticamente a data certa,
acho que não precisava apagar manualmente, digitar, contar nos dedos, claro, quantos prazos
é para poder faturar. E depois foi que a gente aqui, então assim, que no dia a dia ninguém
passou que era uma forma mais fácil, mais fácil, mais segura, porque a gente podia erra na
contagem de data, no decorrer da movimentação e ninguém, quando veio, passou isso pela
gente, devido talvez à falta de treinamento. E no dia a dia a gente foi aprendendo um bocado
de coisas que a gente não sabia e: "Vai, bota aqui, vamos ver”, - “Ah, não”, aí mostra, não sei
o que lá. Então assim, no decorrer que a gente vai aprendendo, vai vendo as dificuldades e
vem as facilidades, também, uma forma mais fácil....
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [1,61%
Cobertura]
Referência 1 - 1,61% Cobertura
Não, a assimilação é boa, é boa, não é, assim... mas depende muito, é muito pessoal isso, você
sai para adquirir um conhecimento e você na hora que chega, você tem que estar disposto, aí é
uma coisa muito pessoal, mesmo, botar aqui no prático, no prático implantar da forma que
você adquiriu o conhecimento.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 2 referências codificadas [2,11%
Cobertura]
Referência 1 - 1,55% Cobertura
Não, a gente entende que cada funcionário que é admitido, ele tem um tempo de maturação,
não é, vamos dizer assim, ele tem um tempo de experiência que ele vai adquirir ao longo do
trabalho. A gente aqui fala que o cara já entra on the job, no trabalho, mas logicamente cada
funcionário, ele tem o seu período de treinamento específico. Então nós nunca, até por ética
da empresa, a gente não deixa o funcionário novato sozinho fazendo as atividades, ele sempre
é acompanhado, entendeu, ou pela minha supervisão ou pela supervisão de um colega que é o
responsável pelas atividades e está passando a atividade para outro.
Referência 2 - 0,56% Cobertura
A gente dispõe, no sistema, de um manual eletrônico, então quando o funcionário entra na
companhia, ele vai exercer uma certa atividade, fora o acompanhamento local, a gente
incentiva que ele consulte esse manual eletrônico.
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<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[2,33%

Referência 1 - 2,33% Cobertura
Aprende, é. A gente vai passando aos poucos. Porque assim, como eu te falei, como a
atividade principal é liberar motorista para carregar, assim, eu não posso deixar minha
operação parada, e o que é minha operação: é carregar caminhão. Eu estou aqui para carregar
caminhão, entendeu? Então ele tem que aprender pelo menos o básico, que é liberar o
motorista e faturar Nota Fiscal, e o resto a gente vai passando gradativamente, quando ele
começa a entender a rotina, quando ele começar, assim, a entender a parte de estoque, a parte
de controles, aí a gente vai passando as coisas, mas o que eu não posso é, por exemplo,
porque às vezes o pessoal fica sozinho, nem sempre tem duas pessoas aqui, no horário
administrativo tem duas, que fica eu e mais o assistente e, mas só que no horário da tarde fica
uma pessoa só. Então assim, essa pessoa que está na vaga ela não consegue ficar só. Pelo
menos não até eu ter segurança que se acontecer algum problema ela consegue resolver sem
ter ninguém aqui. Então a gente dá o básico para ele e com o tempo, ele fica sempre com uma
pessoa, normalmente fica comigo junto, para poder ir orientando.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 3 referências codificadas [2,92%
Cobertura]
Referência 1 - 0,54% Cobertura
A gente chama, tem o comunicador, a gente usa aqui o Spark, que é um comunicador, que
nesse caso, antes a gente usava o Skype, porém com o Skype você poderia até contatos,
aberto, no caso, com o cliente, com a empresa e até contatos pessoais, o Spark, não, com o
Spark é um comunicador apenas voltado para a empresa.
Referência 2 - 1,15% Cobertura
Então a gente tem aí, no caso, eu tenho através dele todos os setores, eu posso até mostrar
para você aqui, eu tenho aqui uma informação que o pessoal deve estar chegando por volta de
oito horas, mas eu tenho aqui, eu já sei que a parte comercial, daqui a pouco o pessoal está
chegando também. Então se eu quiser interagir com algum (//) eu quero interagir com o setor
de informática, então eu já sei que tecnologia da informação, o setor de informática está aqui
em Recife, então já vou direcionado a essa pessoa, faturamento que é o das outras filiais, já
tem aqui o faturamento BA, Sergipe, Paraíba, se eu quiser interagir com algum deles, é só
chamar... então...
Referência 3 - 1,22% Cobertura
Então a gente sempre conversa, através de diálogo, para tentar conscientizar que é um recurso
que é uma novidade, mas que vai facilitar o seu dia a dia. Então a questão dessas novas
tecnologias, a gente sempre procura (//) eu sempre costumo dizer que aquilo só é, só se torna
difícil, se eu colocar um entrave, se eu disser assim: "Realmente é complicado”. Mas se eu
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baixar um pouco a guarda e reparar, observando bem, assim, mentalizando, vai me ajudar e
vai me ajudar bastante. Então a questão desses recursos, a gente smpre procura também
manter a prática, não é, o dia a dia, para fazer com que isso também se torne natural, da
mesma forma que era natural essas digitações manualmente, tem que ser...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[1,04% Cobertura]
Referência 1 - 0,79% Cobertura
Sim, constantemente em época de (//) ou eu, ou o colega Glauber entrando de férias é
deslocado alguém de uma outra base para aqui (//) ocorrendo agora aqui, você está
presenciando que Glauber vai entrar de férias e o outro menino vai substituir ele.
Referência 2 - 0,25% Cobertura
Olha, existe o treinamento geral, mas cada um desenvolve com sua particularidade
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [2,20%
Cobertura]
Referência 1 - 0,74% Cobertura
Eu acho que é o seguinte, quer dizer, o dia a dia, o dia a dia e a troca de experiências,
entendeu, faz com que você tenha uma luz, o fulano trabalha dessa forma, o ciclano trabalha
dessa forma, eu posso trabalhar dessa e dessa junto com a minha, entendeu. Então se você for
ousado, se você for ousado e tentar juntar todos esses conhecimentos, como você está fazendo
essa pesquisa, você futuramente, você vai juntar toda essa pesquisa e vai ter um resultado.
Referência 2 - 1,46% Cobertura
Veja só, a confiança e a credibilidade do profissional é de suma importância. Então aquele
profissional nunca vai estar só, agora, em determinados momentos ele vai estar fazendo as
coisas só, mas supervisionado por uma pessoa que vai estar ao seu lado, para que quando ele
adquirir uma certa confiança naquilo que ele está fazendo, aí sim, é a hora de ele pegar o
ambientezinho dele ou barganhar uma promoção, ou estar já sozinho em determinado turno.
Existe – como eu falei para você – finais de semana, que se tem a questão de revezamento:
"Você vem nesse final de semana?”, - “Não”, então para que isso aconteça, realmente o
profissional tem que estar preparado. Eu digo por mim, quando eu cheguei na empresa, tinha
três pessoas e eu só estava preparado, realmente, quando todos os procedimentos, todos os
processos de faturamento, eu já estava, assim, adequado a realmente a fazer.
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<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,18%

Referência 1 - 0,18% Cobertura
É isso que eu espero que sim e justamente, quando a gente trabalha nesse segmento, é
fechado, mas a pessoa deve saber de um pouco, tudo.

Nome: Transformação
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [0,49%
Cobertura]
Referência 1 - 0,49% Cobertura
Nesse momento, inclusive, ele está treinando um outro profissional, um profissional que não é
da área de vendas externa, era um profissional que já foi assistente de negócio, passou a ser
sênior dessa equipe de assistentes, e agora está tendo a oportunidade de abraçar a área de
vendas como consultor.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [0,77%
Cobertura]
Referência 1 - 0,39% Cobertura
O dia a dia já me faculta às saídas, como é que se diz, eu aqui trabalho com programação,
faturamento, logística de compra de produto, álcool, tudo é comigo.
Referência 2 - 0,38% Cobertura
É o dia a dia. O dia a dia, as experiências, as novas experiências, cada dia é uma coisa
diferente, e a gente vai aprendendo e colocando em prática, não é.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 2 referências codificadas
[1,78% Cobertura]
Referência 1 - 0,82% Cobertura
É, vem a mudança em sentido contrário, bem que tipo, a pororoca, por exemplo, vai lá, de
todo jeito, não tem, não é, vai ter que ir, porque não tem jeito, mas assim. E o problema desse
manual é isso, é porque veio de cima e muito, muita coisa que vem de cima não se aplica. No
manual tem muita coisa aqui que a gente não usa porque não se aplica, não se aplica, mesmo,
nem com a gente, nem mesmo no sistema dele, permite. Aí eles fizeram o manual, está no
manual, tem que seguir o manual.
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Referência 2 - 0,96% Cobertura
Não, não, não tem não, a gente, aqui na base, a gente tenta, por exemplo, eu, por exemplo, eu
costumo anotar alguma mudança, anoto, a gente fez assim, assim, assado, como ligo paras a
chefia e vejo se ele pode ver, vejo o que ele pode fazer e vai mais como diz, WhatsUp, essas
coisa, troca de experiência entre as bases. Está usando aqui, está aqui: "Pô, hoje deu
problema, desse jeito aqui, como é que vocês seguiram?”, - “Não, a gente fez assim”, - “Ah,
mas no manual diz isso”, entendeu, vamos questionando até chegar a um...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 2 referências codificadas [3,28%
Cobertura]
Referência 1 - 1,64% Cobertura
É você está vendendo, está com uma (//) é como se fosse uma (//) acha que é uma barraquinha
de confeito e passar para uma empresa maior, então é muito complicado, não é, que a pessoa
vem naquele costume. Eu, assim, eu não tive tanta dificuldade em questão como dos dois
meninos que estavam aqui devido eu já ter trabalhado, ter tirado as férias do menino em outra
distribuidora e naquela outra distribuidora eu tinha livre acesso à senha, então eu fazia muita
coisa e o que é que nessa outra distribuidora a gente não tem, então assim, para mim a outra
me ajudou, porque eu sabia muita coisa que os meninos não sabiam.
Referência 2 - 1,63% Cobertura
Aos clientes, eu passava a ele, assim, preço, eu podia, prazo, então assim, eu que fazia tudo,
vamos dizer, questão de (//) só não questão financeira, mas via se (//) como é que estava a
situação, então assim, quando eu vim para cá, foi que, aquele freio, não é, eu digo: "Não, vou
para uma maior e vou ter aquele livre acesso”, mas foi que, puxaram, vamos dizer, a rédea e
disse: "Se vira”, aí estranhei. Aí fui que eu fui me adaptando, e disse: "Não, pessoal vamos
fazer dessa forma porque é mais fácil”, porque eu via que lá dava certo. Aí eu também
comecei a implantar aqui e assim, melhorou bastante.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [1,33%
Cobertura]
Referência 1 - 1,33% Cobertura
Mas jamais é sem supervisão, jamais sem uma (//) jamais com autonomia para fazer tudo
sozinho, não é, ele tem que reportar, ele tem que informar, ele tem que dizer se está com
dúvida, entendeu. Porque também se o funcionário estiver fazendo a atividade: "Está tudo
certo aí?”, “Não, está tudo certo”, mas depois a gente vai conferir, está errado, ou não está
correto, é um sinal que ele entrou numa zona de conforto porque ele achou que ele estava
sabendo. E tem os detalhes, são os detalhes que fazem a atividade fechar, não é.
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<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[2,88%

Referência 1 - 2,88% Cobertura
É, a gente fazia mais isso, a gente tinha mais isso daí, mas por uma questão de redução de
custos, aí diminuiu bastante. E assim, as bases, elas têm uma equipe muito enxuta, para você
ver, aqui em Suape eu tenho três pessoas, sou eu e mais dois e a gente funciona 24 horas.
Então dificilmente, se eu tirar uma pessoa daqui, desestrutura tudo. Então assim (//) e termina
que tem sempre um de férias, ou então tem um fazendo algum treinamento, alguma coisa
desse tipo, então eu nunca consigo, a gente nunca consegue fazer esse giro. E até assim, a
questão maior é a redução de custo. Com cargos que tem um assim (//) maiores, por exemplo,
cargos de gestão, é mais fácil isso acontecer. E depois você vai fazer a cobertura de férias de
outra pessoa, isso é mais a cobertura de férias. Por exemplo, o pessoal lá de Cabedelo, o
supervisor de Cabedelo entrou de férias, aí eu posso ir para lá tirar as férias aí em vez de
contratar mão de obra temporária lá, porque quem cobre as férias da gente é a mão de obra
temporária e traz uma para cá para eu poder ir para lá, e tentar pegar rotinas que aqui eu não
tenho. Porque quando você ficar preso só nisso aqui, você termina que não consegue enxergar
mais coisas, se você vai em outra base, você vê lá como é que faz e talvez traga para cá e
fique melhor entendeu? Mas isso é mais em cargos de gestão, cargo assim, assistente
dificilmente a gente consegue tirar.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 3 referências codificadas [3,23%
Cobertura]
Referência 1 - 1,38% Cobertura
Sim, a gente tem essa interação, principalmente aqui com a filial que é mais próxima da gente,
que é a Paraíba, então, pronto, geralmente quando o pessoal tem alguma dúvida voltada à
questão do sistema, aqui, aqui da Petrox, eu acho que... é, só tem mais um funcionário que
tem o que, tem 11 anos, eu tenho 10 anos na empresa, então sempre, sempre, a gente está
trocando essas experiências, só: "Não, olha, se você fizer dessa forma aqui, é mais rápido e
mais simples e você vai ter o resultado mais objetivo”, não é, aí pronto, sempre tem essa
questão dessa troca, dessas experiências e é bom porque você vai passando o conhecimento
para o pessoal e também eles vão vendo, a forma de trabalho se torna mais clara, mais
objetiva e não precisa fazer tanto rodeio para chegar no seu principal objetivo.
Referência 2 - 1,04% Cobertura
Pronto, vê só, no caso, a gente tem uma reunião, que no caso, geralmente, os objetivos são
sempre trabalhados a cada ano, então um exemplo que a gente pode destacar: então a gente
tem uma reunião anual que envolve todos os setores, faturamento, as filiais, a área comercial,
e geralmente a diretoria da empresa, ela passa o planejamento para aquele ano, e sempre,
sempre, no caso, eles sempre destacam a questão dos objetivos que eles querem alcançar.
Pronto, o objetivo do ano passado foi alcançar 50 milhões de litros, no caso, a gente bateu a
meta, eu acho que fechou em 51 milhões. Então, pronto...
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Referência 3 - 0,81% Cobertura
as reuniões são (//) elas acontecem anualmente, então sempre tem uma presença de um
representante da filial, então, para entender porque essa integração é feita com todos os
setores. Aí no caso geralmente é passado pela diretoria da empresa os objetivos para aquele
ano, não é, então sempre é trabalhado para que esses objetivos sejam alcançados. No caso o
ano passado, como eu tinha te falado, o objetivo era alcançar 50 milhões, aí ultrapassou, foi
para 51 milhões.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[2,46% Cobertura]
Referência 1 - 1,56% Cobertura
Uma pessoa que se inicia se preocupa muito, e eu acredito que quando a gente já tem um
conhecimento, conhece, tem um conhecimento geral, já torna-se uma coisa assim bem
corriqueira. Não é assustador, é assustador para quem chega: "Pôxa, tem que decorar isso, tem
que decorar aquilo, como é que se faz, tem que fazer assim? É assim desse jeito? Não. É
desse, desse, desse? É por aqui, é por ali”. E depois a pessoa pega prática e desenvolve um
trabalho tranquilo. Não tem bicho de sete cabeças.
Referência 2 - 0,91% Cobertura
Ele chegou aqui, faz oito dias, que é uma questão somente de ajuste, ele sabe como é que faz,
não é? Agora, tem algumas particularidades que variam de base para base, ele mesmo
vivenciou, a do São Francisco é diferente, aqui já é um pouco diferente. Mas o trajeto vai dar
no mesmo sentido.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 5 referências codificadas [4,08%
Cobertura]
Referência 1 - 0,94% Cobertura
E creio que as empresas, hoje, as distribuidoras, quando se quer ter um resultado melhor, ela
tem que estar no meio, ela tem que estar, assim, num X da (//) assim, no ponto crucial do
comércio, a gente está trabalhando no comércio, então no ponto crucial do comércio. Então se
o meu comércio, ele não está bem aqui e fulano ali está assim, vamos ver qual é o resultado
(//) qual é o resultado, não, qual é o meio que ele está tendo para obter aquele resultado, então
se eu pego a experiência aqui com um, a experiência com outro, juntando, eu creio que
realmente vai fazer diferença.
Referência 2 - 0,64% Cobertura
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O manual orienta de uma forma correta que se deve. Agora, existe uma forma de você ganhar
mais com agilidade, não é, ganhar mais com resultados. Não que o manual não faz isso,
porque o manual é eficaz em tudo, você tem que ler o manual para poder se orientar, mas
você também tem que ter, assim, a sua vontade própria, as suas ideias para que aquilo ali se
torne resultado positivo, entendeu.
Referência 3 - 0,50% Cobertura
treina. Aconteceu um caso, são dois funcionários que a gente contratou para uma base em
outro Estado, lá em Guamaré, uma filial que nós temos lá. Então a pessoa chegou lá sem saber
praticamente de nada, gente superfina. O diferencial foi que ele tinha muita vontade de
aprender, isso, para a absorção do...
Referência 4 - 0,81% Cobertura
...do conhecimento sobre as rotinas, não é, é crucial, é muito bom. Então o que a gente fez, a
gente começa a dar pequenas coisas para poder começar a injetar as coisas mais complexas,
não é verdade. Porque se mostrar toda complexidade antes, eu acho que o medo, não é, se
torna, já, o grande inimigo dele para ele poder aprender, começa a ter barreiras. Então
começamos no degrau, como diz o ditado e o resultado foi vindo. Hoje essa pessoa está
coordenando uma base nossa com uma vasta experiência.
Referência 5 - 1,19% Cobertura
Eu jamais fiquei sozinho com dúvida em alguma coisa, porque não é só Entrevistado 3 que
vai estar ali com dificuldade, eu vou estar trazendo alguma dificuldade para a empresa. Então
a empresa hoje trabalha assim: "Entrevistado 3 está bom, está apto?”, mesmo estou bom,
estou apto, às vezes o medo faz com que você diga uma coisa: "Estou bom, eu quero esse
emprego”, então tem que dizer que está bom. Na realidade a empresa investe numa pessoa na
retaguarda para que: "E aí, como é que ele está?”, - “Não, agora ele está bom”. Então tem essa
preocupação de realmente só dar a credibilidade e a confiança, a confiança, eu acho que tem
que dar sempre, assim, um aval: "Ah, agora está okay...”, quando realmente aquela pessoa
estiver perfeita para aquele...
Nome: Explotação
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [1,63%
Cobertura]
Referência 1 - 0,87% Cobertura
Eu só passo lá para São Paulo o que ele tem que pagar, só. Mas o restante tudo é comigo,
aqui. É pequena, é pequena uma empresa que ainda está avançando no mercado. Não vendia
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nem um milhão, aí começou a vender um milhão, aí começou, passou para um milhão e meio,
e agora estamos almejando mais de dois milhões e meio... e fomos conquistando o mercado.
Referência 2 - 0,75% Cobertura
Ah, mas isso aí, isso aí é avaliado num relatório... esse parâmetro, isso é feito... nós temos só
um relatório mensal que é feito para essa consultoria, em cima da questão de vendas de cada
produto e é feita uma observação assim, nesse mesmo relatório, a questão do atendimento.
Tanto base como consultoria.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 5 referências codificadas
[5,27% Cobertura]
Referência 1 - 2,24% Cobertura
Não, aqui hoje, é bem moderno, por exemplo, a gente tem a base em si, se reuniu, com as suas
cabeças das bases, se reuniu, a parte de chefes, e tem, por exemplo, tem grupo no WhatsUp,
tem recado aqui, quando a gente (//) para a gente não (//) como a empresa é multinacional e os
líderes e as cabeças da gente não são, multinacional, multicabeças, são mais conservadores,
como pode se dizer, eles não são abertos a novos procedimentos, eu tenho que seguir o que
está aqui. Aí por ventura, com isso, a gente vai adaptando meio que por debaixo dos panos.
Por exemplo, São Paulo, o cara fez alguma coisa, passou para a chefia, a chefia vai ver, mas
está se fazendo em São Paulo assim. Aí aqui aconteceu o mesmo problema, aí eu vou, entro
em contato com o rapaz de São Paulo, pergunto como é que ele fez e como foi feito e ele me
passa tudo que foi feito e a gente começa a fazer. E a partir do momento que vai um fazendo,
outro fazendo e ligando para o chefe, dizendo se pode fazer. Porque ele vai permitindo, por
exemplo: “Olha, não teve saída, foi feito, vai sair como foi feito em São Paulo”, e vai fazendo
isso, até que se chega o (//) depois que todo mundo começa a fazer isso, você chega num
consenso, a gente vai e bota aqui no manual. Eles fazem nova no manual. Mas começa com
isso, porque mandou você fazer, aquela história.
Referência 2 - 0,60% Cobertura
É, ele é contraditório, porque é aquela história, veio de cima, o cara quer fazer tudo certinho e
às vezes não consulta a base para saber o que aconteceu, o que está fazendo, qual é a melhor
forma de fazer e às vezes aquele cara, o cara foi lá, contratado pela empresa, trabalha lá em
cima, mas ele nunca teve o acesso à base, ele nunca teve isso à mão...
Referência 3 - 0,16% Cobertura
Nunca foi praticado aquilo em álcool e gasolina. Aí ele desconhece de vários procedimentos.
Referência 4 - 1,06% Cobertura
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É, porque o trabalho de combustível é bem simples, por exemplo, a parte da gente aqui de
operação, ele só vai se complicar, no caso, da (//) fora, no caso de uma entrega, ou uma coisa
assim que aconteça, por exemplo, caso o cliente não gostou, chego abaixo a seta, essas coisas.
Em relação às nossas rotinas, é bem simples, aqui é bem dividido, por exemplo, aqui eu fico
com a parte de Notas Fiscais, lançamento de nota no sistema, controle do estoque,
principalmente, e (//) controle de estoque, fico vendo os carros, os cadastros dos carros,
motorista, o check-list, toda essa parte e o Sandro fica mais na parte da logística...
Referência 5 - 1,22% Cobertura
do faturamento e logística, entendeu. Então o particular que você falou da troca de
experiência, então é isso, olha, ele está com uma rota meio maluca, aí a gente vai aqui e troca
uma ideia para saber como seria melhor, se a gente faz essa rota para esse carro ou se cria
duas rotas, no caso. Aí isso a gente tenta fazer isso nas rotinas. Aí a rotinas da gente vai
mudando, sem mais, essa, mas a principio a gente separou aqui até mesmo para ninguém ficar
com dúvida, por exemplo, porque se ele faz o dele e dai volta para o estoque, às vezes ele se
perde em algum canto, se ele fica focado aqui eu consigo controlar o estoque. Se eu passar
cinco dias sem vir aqui, eu já consigo ver o que aconteceu, como que está acontecendo.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 1 referência codificada [1,51%
Cobertura]
Referência 1 - 1,51% Cobertura
No começo tinha um menino no financeiro, ele passava até uns e-mails para a gerência
falando: "Ah, esse mês, posto tal retirou mais produtos”, fazia aqui um balancete, não é, mas
ele não tem. Eu creio também que é devido a isso, à falta de capacitação das pessoas, porque
era (//) o menino que estava no financeiro era o que era faturista, aí bota uma pessoa para o
financeiro e não tem aquela capacitação, mas é assim: "Fica aí, se der certo, deu, se não
der...”, você não passa por nenhum treinamento, você não passa por nenhuma orientação,
então assim, é complicado.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [1,63%
Cobertura]
Referência 1 - 1,63% Cobertura
E o sistema em si ele é quase que autoexplicativo, porque ele (//) toda informação que você
vai digitando no sistema, ele vai estar te fazendo a pergunta: "Deseja fazer isso? Tem
certeza?”, então você vai e confirma, entendeu, então você tem a opção ainda de, não é, mais
uma opção de ver e confirmar se você está fazendo aquilo certo, entendeu. O programa,
muitas vezes, é o funcionário entrar no piloto automático, que a gente chama, que ele já está
fazendo com tanta rapidez, fluidez o processo, que ele nem olha mais o que o sistema está
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perguntando, às vezes é para ele colocar um sim, ele botou um não. E aí no final vai dar erro,
vai dar erro.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 2 referências codificadas [3,06%
Cobertura]
Referência 1 - 2,10% Cobertura
Promove, promove, sim, pronto, a quando houve uma questão de uma mudança, uma
mudança no sistema, a gente foi para a matriz, foi fazer a questão, no caso, dessa reciclagem
para demonstrar como eram as funcionalidades, e quando também tem alguma
implementação, também, como a nossa matriz é em Aracajú, às vezes geralmente alguma
implementação que dá para eles passarem manuais e as informações por telefone, aí no caso a
gente faz esse tipo de treinamento, como até mesmo hoje a gente vê que tudo é eletrônico,
então as nossas importações hoje, com relação à questão das notas fiscais de compra, elas são
feitas através de arquivo XML, antes a gente tinha que digitar as notas manualmente. Então,
pronto, nessa questão antes tinha questão do trabalho, que a quantidade de notas era muito
grande, então o pessoal do setor de informática disse: "Não, a gente vai começar a fazer essa
implementação” então passaram a questão das informações e por telefone mesmo, eles foram
orientando, passando as informações e hoje, o processo, ele já flui naturalmente, sem essa
questão. Então quando tem alguma implementação de melhoria para o sistema, toda essa
parte, quando a gente não vai para lá tem esse contato através do telefone.
Referência 2 - 0,95% Cobertura
Então se eu absorvo só a questão da (//) é como eu tinha te falado, não é, a parte burocrática
fica comigo, mas a parte burocrática, também ele faz, entendeu, é só a questão da distribuição
das atividades, para não sobrecarregar, mas ele já, ele sabe justamente todo esse processo,
então justamente para poder, no caso melhorar o andamento. Porque como eu tinha falado
anteriormente, da questão dos imprevistos, se um funcionário adoecer, você não vai deixar de
fazer a atividade porque vai estar esperando o funcionário retornar. Então essa questão...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [0,60%
Cobertura]
Referência 1 - 0,60% Cobertura
Eu só digo o seguinte: adquiro sempre conhecimento. Ir buscando sempre conhecer, novas
metas, novas rotinas e tentando implementar de forma que não venha a atrapalhar e sim
agregar valores.
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CAPACIDADE DINÂMICA
Capacidade de Aproveitar Oportunidades

Nome: Delineamento de Soluções para os Clientes
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 4 referências codificadas [4,65%
Cobertura]
Referência 1 - 1,81% Cobertura
essa questão do diferencial, distribuidor, quando a gente fala aí distribuidores, mercados, essa
competitividade, tudo mais, hoje o nosso foco tem sido realmente a parte de atendimento, de
serviços, porque a gente sabe que o mercado hoje, o ramo de combustíveis tem sido
commoditie, então a distribuidora Total, como o terminal Petrovia, como a Federal, como o
SP e as demais distribuidoras, hoje compram produto da Petrobrás, gasolina e óleo diesel,
demais produtos (//) gasolina, óleo diesel B-100, demais produtos como etanóis, que é o
etanol anidro hidratado das usinas, mas quando a gente fala de combustíveis, basicamente é
um foco entre a gasolina e o diesel, que vem da Petrobrás, então está todo mundo comprando
ali e abastecendo e depositando no seu fiador que é o terminal e dali fazendo a mistura e
carregando aqueles caminhões e distribuindo, fazendo a distribuição. Então onde é que está a
nossa estratégia, justamente nesse relacionamento com o cliente em conjunto com o nível de
atendimento, esse serviço. É onde nós enxergamos hoje as fortes oportunidades, não tem sido
estratégia de preço.
Referência 2 - 1,13% Cobertura
Então crise, também, principalmente financeira, então você tem aquele cliente que está ali,
olha, limitado financeiramente, já estourou o prazo dele ali, de crédito, está pagando aquela
faturinha apertado, então ele está te pedindo em cima do prazo, então o tanque dele já está
esvaziando, então você tem muito isso. Se você tem um cliente planejado, bacana, planejado,
você consegue enquadrar mais nesse processo, mas eu lhe digo que é muito gritante. A Janela
de Entrega é para a gente ter um parâmetro para trabalhar com ele, não é, e dizer: "Olha, eu
estou lhe atendendo aqui nesse prazo” e nós entregamos antes desse prazo, salvo exceções,
algumas particularidades. Mas eles ficam muito ansiosos.
Referência 3 - 0,51% Cobertura
Veja, a Total hoje, ela tem, não sei se seria lema, mas ela diz: "Gente, nós precisamos ter o
foco do cliente, não é o foco no cliente”, não fica aqui, só eu estou olhando para ele, mas é um
foco do cliente, o que é que o cliente (//) quais são as expectativas do cliente, eu tenho que
atendê-las ou até superá-las.
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Referência 4 - 1,20% Cobertura
O nosso atendimento, por incrível que pareça não é um atendimento personalizado no sentido
robótico, nós temos, sim, algumas frases personalizadas: "Total, bom dia”, “...boa tarde,
Entrevistado 5...”, não é, então: "A Total agradece...”, tudo mais, mas é a abertura e o
fechamento, durante, nós temos uma intimidade muito forte com o cliente. A gente busca
levar humanização nesse relacionamento. Não é, então a gente se torna (//) a gente constrói
um canal íntimo, é o cliente que conta como foi o seu final de semana, é o cliente que conta
como é o perfil do filho, da esposa, é o cliente que diz se vendeu, se não vendeu bem, como é
que ele está, é o cliente que liga e reclama porque aquela pessoa não está mais no atendimento
na área dele...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 6 referências codificadas [8,34%
Cobertura]
Referência 1 - 0,47% Cobertura
Ai passando esse limite, quando envolve questões financeiras, aí tem consulta. Mas enquanto
é um problema que a gente pode resolver é... de outra forma a gente (//) tem que ter uma
saída.
Referência 2 - 0,86% Cobertura
A gente não pode levar assuntos corriqueiros para a diretoria resolver porque fica uma coisa...
não é? Se a gente centralizar esse tipo de coisa, qualquer coisinha que acontece aqui a
diretoria tem que resolver, não é? Não... agora quando se parte para a parte financeira, tem
que tomar decisões junto a Opus essas coisas aí, parte pra diretoria.
Referência 3 - 1,08% Cobertura
O próprio cliente, o próprio cliente repassa isso já. Disse olha, bandeira branca, que não tem
vínculo com nenhuma distribuidora. Ele, quando você liga para ele, obviamente ele (//) tem
uns que por questão de ética, não respondem, outros não dizem “não, mas eu tenho o preço
que está dois centavos menor que, lá na Total”, e assim, através deles que a gente consegue
fazer uma pesquisa de mercado. Mas entre bases a gente não tem esse...
Referência 4 - 2,92% Cobertura
Nós temos a obrigação de fornecer todos os dados necessários, desde o carregamento,
armazenamento, documentos necessários, certo, que são exigido, mudanças na legislação,
tudo a gente tem que informar, através de informativos na nota fiscal vai panfletos, lembretes
do que é necessário. Por exemplo, aqui os caminhões tem que ter autorização ambiental. Só
que o CPRH não está fazendo mais não essa linha, deixou para o Ibama . O Ibama por sua
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vez, ela (//) é uma coisa muito fácil, e você tendo o Cadastro Técnico Federal do Posto, você
já tem acesso ao portal do Ibama. Você tem o transportador, você pode cadastrar ele como...
um transportador da sua empresa, e isso aí facilita muito, a gente já tem orientando com os
clientes a fazer isso: "Procure porque o CPRH está fornecendo só os protocolos, passa no...”
quando a licença vem sair, quando sai, já está na hora de renovar novamente. Que o CPRH
não está tanto ligado a isso mais não, aí passou essa bola para o Ibama. Esse é o tipo de (//)
quer dizer, as informações necessárias que a gente tem aqui. Mudança na legislação,
regulamentação da NP, tudo a gente tira cópia e já vai enviando junto com a nota fiscal para o
clientes.
Referência 5 - 1,23% Cobertura
E nós entendemos que esse ramo, se a gente não der uma espécie de consultoria gratuita, a
gente está ferrado, porque a maioria das empresas fazem isso aqui. Eles vão, procuram: "Você
tem dúvida?”, - “Não, tem que resolver”, através de (//) a NP, vai consegue, consulta o
jurídico da empresa, para a empresa orientar o cliente, isso é obrigação da empresa. A questão
de orientação, seja ela qual for, ou qualquer coisa, a empresa faz, gratuita. Mas quando isso
demanda valores, aí quem paga é o cliente.
Referência 6 - 1,77% Cobertura
É muito pontual, mas... geralmente a gente (//) é pontual, assim, no sentido de que sempre é
um cliente que faz a mesma coisa. Porque outro (//) a maioria, não, sabe que está devendo...
agora, quando a coisa aperta mesmo, um exemplo, eles sabem que amanhã vai ter aumento de
combustível, um exemplo, hipoteticamente falando, aí eles querem tirar outro volume de 15
mil, mas não pagou o boleto ainda. Ele diz: "Não, eu vou pagar hoje à tarde”, mas ele quer
pagar aquele produto com o preço de hoje, hoje. Aí ocorre é isso, sempre ocorre isso, tem que
(//) é troca e-mail, diretoria, aí a diretoria se estressa com o cliente, é problema, mas tem que
flexibilizar, senão não vende, tem que se fazer isso. Sempre aquilo...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [0,54%
Cobertura]
Referência 1 - 0,54% Cobertura
ela tem uma estratégia de bandeirar, mas a princípio, até agora não chegou na parte do
Nordeste, ela tem São Paulo, Rio, tem postos bandeirados, Rio, principalmente, tem muitos
postos bandeirados, mas aqui no Nordeste ainda não e não tem a previsão para esse ano,
também, não, nem daqui uns dois, três anos, também não...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 6 referências codificadas [6,40%
Cobertura]
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Referência 1 - 1,04% Cobertura
Às vezes, às vezes, a gente tem alguns clientes que eles têm um livre acesso, já, com a gente,
faturista, que eles ligam, perguntam como está o estoque da gente, se a gente tem produto para
atender ele. Aí já, às vezes já são os próprios vendedores que passam, entendeu assim, porque
devido à questão de preço, porque quem dá os preços é os vendedores, a gente não passa
preço para o cliente.
Referência 2 - 0,82% Cobertura
às vezes a gente pega e pede para ele entrar em contato com o vendedor dele, como tem
alguns clientes já passa para a gente, a gente pega o pedido deles e passa para o vendedor, e
automaticamente o vendedor informa a gente: "Olha, o preço para esse cliente é tal”, e a gente
aí repassa para o cliente de volta.
Referência 3 - 1,03% Cobertura
assim, questão de correção de produto, quando a gente emite fatura com o produto errado e
que o motorista já passou pelo Posto Fiscal, aí não tem mais como a gente aconselhar e
consertar como faz a questão de 24 horas, então a gente entra em contato com eles, eles fazem
uma carta de correção do produto, entendeste, para que a nota seja (//) fique correta, validada
para o Posto.
Referência 4 - 1,26% Cobertura
que eu pude, assim, o que às vezes eu percebo, a questão de fidelidade, então quando o preço
está alto, que o cliente deixa de comprar com a gente e vai comprar na nossa concorrência, eu
sinto que os vendedores, eles o que fazem: baixa um pouco o preço e dá um prazo até maior,
para que o cliente não abandone a gente e corra. Então assim, é em questão de preço, porque
varia muito, entendeste, porque os meninos vendedores, eles têm a forma deles, mas assim, é
complicado.
Referência 5 - 0,86% Cobertura
quando acontece algum erro da gente, alguma nota, ou assim, quando a gente (//) eu mesmo,
não é, particularmente entro em contato com o cliente, explico a situação e tento resolver da
melhor forma, não é. Trazendo, assim, a satisfação dele, aí peço, claro, umas desculpas, não,
e tento resolver da melhor forma possível.
Referência 6 - 1,39% Cobertura
Não, quando teve, assim, alguns erros que (//) quando a gente erra, geralmente o pessoal não
corre atrás, mas assim, quando erra e peço desculpa e: " Ah, não...”, e liga para saber, uma
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nota que não foi, recebeu e-mail: "Mas não, tudo bem”, de questão: "Não, o seu produto hoje
a gente não vai poder atender, mas amanhã cedo vai estar”, dando sempre a satisfação a ele,
não é. Então assim, eu vejo que quando é depois, que aí ele liga e já muda: "Não, olha,
obrigado”, dá um retorno: "Olha, chegou...” tal, aí agradece...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 3 referências codificadas [2,91%
Cobertura]
Referência 1 - 0,97% Cobertura
Então a gente não tem os caminhões disponíveis todo dia de manhã, então a gente não (//)
uma parte dessa frota vai ficar vazia e uma parte vai ficar vazia durante o dia, então cabe a
nós aqui fazer uma programação de acordo com as urgências, de acordo com os clientes que a
gente já conhece que priorizam a entrega pela parte da manhã, entendeu, e aí a gente se
programa dessa maneira.
Referência 2 - 1,01% Cobertura
Dentro da política e também das garantias que o cliente vai fornecer para a Ipiranga para ter
limite, para ter o prazo dele, entendeu. Porque quando algum cliente é (//) ele compra pela
primeira vez, então você não tem histórico de compra dele, então a gente (//) geralmente esse
cliente entra como pagamento antecipado, ele já vai comprar à vista. Comprou, fez o
pagamento, o pedido é liberado e aí...
Referência 3 - 0,93% Cobertura
Exatamente, às vezes o próprio cliente pode optar, porque eu acho que ele pagando
antecipado, não é, com juros (//) não tem juros de produto em cima, a proposição do preço é
diferente e ele pode ir comprando daquela maneira ou até dizer assim: "Não, eu quero
comprar com prazo”, aí vai entrar na questão de garantias que a companhia vai exigir dele e
poder ter crédito.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 2 referências codificadas [3,46%
Cobertura]
Referência 1 - 2,01% Cobertura
Assim, o GT, ele dá mais uma consultoria para o cliente, é aquilo que é assim, ele é gerente
mesmo daquele segmento dos clientes dele, então ele cuida de tudo, ele se preocupa como
volume do cliente porque ele tem que bater a meta, então se o cliente não está(//) ele tem uma
média de volume, se ele não está atingindo, ele vai lá se preocupar para saber o que é que esta
acontecendo, principalmente esses clientes bandeira branca, aí ele tem um trabalho maior
porque o que vai levar ele para carregar, para uma companhia ou outra é basicamente o preço,
entendeu? Se a companhia X está com o preço menor, ele vai lá e carrega, só que aí a gente
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tenta oferecer um serviço para que o cliente compre, mesmo o meu preço sendo mais alto,
mas ele compre para mim, porque eu não vou estar só entregando o produto para ele, vou
estar entregando um produto de qualidade, eu vou oferecer um serviço de consultoria,
principalmente na parte de segurança, que isso é muito importante em posto.
Referência 2 - 1,45% Cobertura
É, eu acho que é o atendimento. É, pelo menos, assim, aqui na base o pessoal fala muito que
os motoristas, eles gostam muito de carregar aqui, a gente preza muito pelo atendimento. E a
questão de suporte para o cliente, a Raízen, ela consegue dar, para você ter uma ideia, a BR
ela tem pouco gerente de território, então às vezes nem tem, e a Raízen não, ela se preocupa
com isso, ela se preocupa de ter uma pessoa lá, junto como cliente, para saber o que é que ele
precisa, para dar um suporte maior, para atender ele em todos os sentidos e não só entregar o
produto, entendeu? Eu acho que o atendimento da Raízen, e assim, a qualidade do produto,
que a gente preza muito, isso aí é que é o mais importante.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 3 referências codificadas [4,79%
Cobertura]
Referência 1 - 2,12% Cobertura
Com que frequência? Pronto, aí eu acredito que eu poderia dizer que vai depender da questão
de ocasiões, vão variar, são variáveis, essas questões, um exemplo, a gente aqui agora está
com um processo possivelmente de contratação de uma terceira pessoa, por quê? Porque
agora, no caso o crescimento da empresa que está um pouco alto, então duas pessoas não
estão dando conta da questão das rotinas aqui. Então o que acontece, a gente sempre procura
(//) hoje a gente trabalha comigo o Adonis, então a gente sempre procura (//) diariamente, a
gente vê o que a gente pode fazer para a gente melhorar a questão da...
(interrupção)
...então diariamente a gente costuma verificar esses pontos, onde a gente pode melhorar, o que
a gente pode fazer para que o trabalho da gente flua naturalmente, sem interrupções, não é.
Porque, um exemplo, a partir do momento que surgem as interrupções, querendo ou não, você
vai ter um gargalo que vai ocasionar até mesmo uma bola de neve, não é, que pode prejudicar
o andamento do seu trabalho no dia a dia. Então a gente sempre procura essas oportunidades,
essas alterativas e geralmente é sempre (//) aqui, a gente aqui, tanto eu como ele, a gente tenta
ver essa questão, sempre diariamente.
Referência 2 - 1,75% Cobertura
vê só, a gente procura deixar claro dois pontos, não é que a gente vai dar atenção a um e
esquecer do outro, mas geralmente, aqui a gente tem dois clientes bandeirados, um em
Barreiros em um em Recife. A gente sempre procura fazer de tudo para que esses clientes, já
que eles são bandeirados, querendo ou não, o custo que eles pagam é maior do que o bandeira
branca, pelo vínculo que eles têm, então a gente sempre procura fazer com que esse cliente
fique satisfeito, não é. Até mesmo, teve um probleminha ontem, teve um CT que foi para
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Pedra de Buíque e não foi fazer a entrega em Recife, então era para ele ter feito primeiro a
entrega em Recife, pronto, aí no caso, tanto o motorista e tanto a transportadora, vai ser
chamada atenção por conta disso. Aí no caso (//) mas, esse fato mesmo, desse cliente, mesmo,
o bandeira branca, deu problema na gasolina, aí sempre, sempre a gente fica em contato com
o cliente para a gente contornar as situações e fazer com que o cliente, ele fique satisfeito.
Referência 3 - 0,93% Cobertura
Então através dessas informações, a gente geralmente aqui faz, geralmente uma vez no mês a
gente se reúne com os motoristas para a gente estar conversando com eles e passando as
informações daquilo que os clientes passam para a gente através dos assessores. Então a gente
sempre procura fazer com que os clientes fiquem satisfeitos, e sempre procura deixar claro
para eles: "Qualquer problema, entra em contato com o assessor ou com a base, para poder a
gente minimizar essa questão da falha e até mesmo passar um atendimento para o cliente.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[5,03% Cobertura]
Referência 1 - 1,88% Cobertura
Não, buscando sempre agilidade, o mais rápido para poder descarregar, até porque um carro
parado gera custo. Normalmente, há pouco tempo, principalmente, aconteceu foi uma reunião
onde houve a mudança da forma de descarregar o carro. O carro que chegava, estava
sempre… ficando um ou dois (//) ficava sempre (//) tinha que reprogramar no dia seguinte,
hoje já não precisa mais disso. Chegou, programou, ele vai ficar na fila, não carregou hoje, ele
é o próximo da vez, da fila de amanhã. Então, constantemente sempre há uma mudança, para
melhoria, justamente para atender a necessidade do cliente.
Referência 2 - 3,15% Cobertura
Não, há uma flexibilidade, a gente entra em contato, gera… informa que tem um boletozinho
em atraso, a gente vai ouvir o cliente. Se ele disser: "Júlio estou um pouco apertado, vamos
gerar um (//) estou com uma pendência”, geralmente, alguns clientes têm contrato com
prefeituras, órgãos públicos, que é um pouco, também é difícil de receber o dinheiro em dias,
então em cima disso é passado para o pessoal do financeiro para poder fazer essa avaliação e
estipular um prazo que ele possa ser, que ele venha a pagar. Então ele assumindo aquela
responsabilidade de que já venceu e que ele deu um prazo, pediu um prazo para tal dia para
que ele viesse a receber aquele dinheiro e que efetuasse o pagamento, okay, o cliente continua
comprando conosco tranquilamente, mas se ele não honrar com o prazo que ele
preestabeleceu após o vencimento da fatura, aí já gera um pouco de transtorno para o cliente,
porque ele só vai passar a comprar conosco à vista e possivelmente fazer uma nova análise de
crédito.
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<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 3 referências codificadas [3,62%
Cobertura]
Referência 1 - 1,27% Cobertura
Tem base que realmente entra em contato com o cliente, conversa sobre preço, tem dois, três,
quatro, cinco preços para oferecer ao cliente, barganha um preço melhor, tenta de todas as
formas, realmente vender. Só que hoje a minha empresa, ela, assim, tem uma estrutura,
investiu numa estrutura em televendas, onde se tem pessoas capacitadas para buscar, ligar
para o cliente, ver qual foi o preço que ele conseguiu, tentar um preço melhor para ele. O
diferencial nas entregas, também: "Olha, você encontrou um preço melhor, mas eu posso
entregar em menos de 24 horas o seu produto, você vai estar comprando dentro de casa,
sempre, ali”, então realmente é o diferencial, você ter um setor acima de você, porque você
tem mais tempo para pensar na questão de roteirização e entrega, entendeu.
Referência 2 - 0,57% Cobertura
tem um diferencial também, há clientes que não tem um potencial de vendas muito grande,
entendeu, e ele precisa (//) as empresas precisam investir nele, também, vender tancagem de
dois, vender tancagem de três, vender tancagem de quatro, entendeu, que faz realmente um
diferencial. Agora, no contexto geral, são poucos, está entendendo, são poucos.
Referência 3 - 1,78% Cobertura
Ah, é competitivo demais. Se você tem uma venda à vista, você tem um valor menor, se você
tem uma venda a prazo, o valor é maior. Se o prazo é aumentado, o valor é muito maior. Isso
aí, o cliente está levando a mesma quantidade de produto, o preço de cada prazo está
aumentando, então não é aceitável para ele, mesmo ele pagando, assim, a mesma quantidade,
com prazos diferenciados, fulano pegou com prazo de dois dias, foi X, eu estou pegando com
prazo de três dias, um dia a mais, e estou pagando um pouquinho mais do que ele. Rapaz, a
minha quantidade é a mesma que ele, porque a empresa, já que eu compro há muito tempo
com ela, entendeu, mas porque isso? Porque a gente também está passando prazo, que a gente
tem que pagar o nosso fornecedor, que é a Petrobras, entendeu. Então muitas vezes damos um
prazo maior, chega o dia de pagar ao fornecedor e tem cliente que não pagou ainda, o dinheiro
não entrou no caixa, ainda, estamos retirando de uma reserva que temos, às vezes, para poder
quitar aquela obrigação nossa. Então é complicado, gera insatisfação, gera queda nas vendas,
mas temos que vender.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 4 referências codificadas
Cobertura]
Referência 1 - 0,63% Cobertura

[9,74%
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Quando bate em preço, aí se o gerente diz: "O preço é X”, aí a gente até chegar, naquilo ali, o
gerente diz que é aquilo ali, o rapaz já diz que não vai: "Está complicado, vamos ter que
voltar”, aí vai para o gerente, o gerente: "Não, mas você sabe que ele é assim, mesmo”, eu
disse: "Eu sei, mas a gente não depende do cliente? A gente depende do cliente, a gente tem
que ver a melhor forma de se fazer para atender o cliente, a gente precisa vender”. E agora
tem um monte de cota.
Referência 2 - 1,44% Cobertura
O que puxa o cliente é preço, é preço, é muito o preço. Eles brigam por meio centavo, meio
centavo, é uma briga, por meio centavo. Aí eles vão comprar aqui: "Não, mas está... quanto é
a tua gasolina?”, “2 mil a R$ 2,50”, ele tem 2 a R$ 2,62, ali e está todo mundo no mesmo
terminal, a gasolina minha é a mesma gasolina sua, é a mesma gasolina de Lucas, sai tudo de
um único tanque. Aí o que acontece, todo mundo tem que brigar em quê, em relação, a
relação com o cliente, o consultor tem que estar passando, visitou o cliente: "Olha, vamos ver
alguma coisa” por tudo eles brigam. Às vezes o cliente: "Rapaz, não manda nem um brinde?
Manda um brinde, alguma coisa aí, vê o que tem, manda alguma coisa”, pronto, mas para
tentar, mesmo, tem que ser o corpo a corpo e preço, e é muito, a briga é muito grande por
preço. “Me compra 5 mil...”, -“Ah, você me compra 5 mil, está a meio centavo, 5 mil, a meio
centavo, 50 Reais”. - “Não, caminhão é 150 Reais, já, aí isso aí, 150 Reais já é o frete, já é um
frete que eu vou pagar para me entregar, que eu já estou pagando 5 mil de frete, se eu te
comprar 15 mil”.
Referência 3 - 5,60% Cobertura
eu corro, vou, ligo: "Antônio, tu tem carro para me atender?”, o Antônio: "Tenho, está
precisando de quanto?” – “Conseguimos o consumidor final, a semana passada, ele compra 5
mil por semana”, mas 5 mil por semana já faz um diferencial grande. A gente pelo menos eu
tento fidelizar o cliente, “olha, como é que a gente faz em relação aos fretes?”, - “Não se
preocupe, não, que eu vou ver um carro...”, - “Antônio...”, ele fez um pedido para sexta-feira
passada, agora, ele só quer receber segunda-feira, eu disse: "Não, a gente vai ver um carro”,
liguei para ele: "Antônio, tu me disponibiliza um carro, que é um rapaz que ele...”, agora, eu
só acho ruim, porque ele não tem controle sobre quem carrega para ele, assim, a fundo,
porque quando era o sogro dele, o sogro dele, olha, selecionava aqui 10 motoristas, cada um
tem o seu carrinho, pronto, “Quer rolar para mim?”, -“Quero...”, pronto. “A gente trabalha
assim, assim”. Ótimo. Mas agora, não, agora quando eu ligo para esse menino: "Antônio, tu
tem carro para mim?”, - “Rapaz, não tem, não”, disse: “Tá bom”. É bem assim, - “Tem um
lá?”, - “Não tem, não”, corro atrás de outro: "Tem carro?”, o menino fez: "Não”. Aí consegui,
puxei um para cá, ele rodava para esse cara aí, fez: "Não tem como ficar por aí rodando,
não?”, - "Tem. - “Quais, quais clientes que tu tem?”, - “Olha, tenho esse cliente aqui”, ele
pegou o carro, foi para o cliente (22:46) saiu daqui, em Recife, foi lá em Caruarú, conheceu
um cliente, disse: "Olha, eu trabalho assim, tenho um carro, dá para a gente ficar rodando?”, “Quanto é o frete?”, é outra coisa. Aí o cliente falou: "Quanto é o teu frete, que tu faz? Porque
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aquele ali faz a R$ 0,04 para mim, por litro, ele faz R$ 0,04, eu pago aqui a ele R$ 575,00, aí
ele pensou e disse: "Pronto, eu fecho com o senhor a R$ 0,045”, - “Não, aqui ele paga R$
0,04”, tem hora que ninguém se preocupa como é que vai chegar, como vai. Aí fechou a R$
0,04, com esse reajuste do diesel, o menino fez: "Vai aumentar o frete”, -“Rapaz, mas vai
aumentar o frete?”, - “Tudo não está aumentando, o óleo diesel não aumentou, tudo aumentou
em cima do motorista, aumentou, tudo aumenta, vamos aumentar para R$ 0,045”, agora que
ele veio para 0,045, quando o preço lá na frente já estava a 0,045, ela agora que subiu para
0,045, agora que ele conseguiu subir um pouquinho. Esse tem cliente que não liga como vai
chegar, como não vai chegar, tem bons transportadores, principalmente quando você tem uma
frota própria, porque aí você tem o controle. Eu tenho o controle e quem trabalha comigo sabe
tudinho, mas quando você pega qualquer um para levar o teu produto, eu não gosto, de
colocar. Às vezes eu digo ao cliente: "Olha, eu vou tentar, eu tento uma, duas pessoas, eu boto
todo mundo para carregar”, às vezes eu vou mandar essa pessoa carregar, vai mandar, pronto,
tem aqui um termo vou mandar para vocês, tem o termo FOB aí tem toda a garantia e a
responsabilidade cível, reconheça em cartório e assine, porque aí a responsabilidade é sua.
Quando é carro nosso, tá ótimo, mas a gente manda, tem a responsabilidade que é nossa,
qualquer coisa, a responsabilidade é toda da empresa, volta para cá. Chega lá, o produto não
passou nas análises: "Volta para cá, que a gente vai carregar outro carro, vai mandar, vai te
atender, e depois a gente resolve aqui o abacaxi”. Mandamos uma vez, um carro, desse
menino que eu falei agora. O motorista carregou aqui numa sexta-feira à noite, rodou a noite
toda, chegou num posto lá em Venturosa, quatro horas da manhã, só estava o vigilante no
posto, o cara já estava meio ruim das pernas: "E aí, descarrega aonde?”, - “Não, não
descarrega, não, não sei onde é”, -“Rapaz, eu tenho que ir me embora”, saiu de lá, 5 mil de
gasolina, disse o cliente: "Foi 5 mil de gasolina e disse que no tanque dele tinha 3 mil litros de
óleo diesel”, descarregou e ó, veio-se embora. Aí depois foi o vigia, disse: "Eu não autorizei,
foi ele que foi com descarregar”, -“Não, o vigia foi lá e abriu a boca do tanque para mim”,
meu amigo, foi uma dor de cabeça tão grande isso aí, eu disse: "Mas rapaz, como é vai sair o
carro?”, aí o cara disse: "Não...”, o motorista perguntou: "Foi o rapaz á quem disse como
era?”, acabou que: "Manda o produto de volta”. O cara mandou o produto, rapaz: "Mano...”
Referência 4 - 2,07% Cobertura
A gasolina misturou com o diesel, coitado, ele perdeu, a gasolina ele perdeu tudo. E o diesel
era mais, o diesel era BS-500, ele era 20 mil. Ele é bem vermelho, se você vê ele, ele parece
suco de morango. Bem vermelho, quando chegou: "Isso aí vou reprocessar”, os
reprocessamentos estão cobrando altíssimo agora para fazê-los, não valeu nem pena ele
mandar o produto para reprocessar. O transportador saiu, o cara nunca mais foi para ele,
aquilo ali, foi quando ele precisou de um carro, o cara nunca mais carregou para ele lá e ele
ficou lá com um prejuízo dele, mandou o produto para reprocessar. No final do
reprocessamento, é cobrado da distribuidora, a distribuidora, por ventura, passa a cobrança
para alguém, entra aqui, deu 16 mil Reais. Não aconteceu de mandar esse produto de volta, e
teve outra, o terminal ainda me chamou: "Quando você mandar algum produto para ser
reprocessado, pergunte realmente ao cliente se aquela quantidade que ele está informando
através da nota fiscal, se realmente é aquela”. Porque eles sabem, os volumes que eles
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mandam lá, de 5 mil de gasolina em 3 mil de óleo diesel, não é. Quando a gente começou a
verificar(//) começaram a converter os volumes, drenando, tentando separar o que era
gasolina, o que era diesel, colocando água, para da água tira todo o álcool anidro, o álcool
anidro vê já perdeu, que mistura, o álcool, com a água, mistura. Aí a água desce, que é mais
pesada, fica o diesel em cima, misturou ali, aí disse que o volume que ele mandou não é
aquele. E o cara ficou lá no prejuízo. Acabou está ruim das pernas...

Nome: Escolhas das Fronteiras da Empresa
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 2 referências codificadas [2,38%
Cobertura]
Referência 1 - 1,78% Cobertura
Pode ser e às vezes você tenta acompanhar o preço que o teu concorrente está fazendo, ou às
vezes eu posso estar oferecendo um preço ali, alguns centavos a mais. Mas é sábio que nós
queremos conquistar aquele cliente para que ele tenha a garantia dos nossos serviços, porque
o nosso serviço vai desde o atendimento, seja aquele relacionamento através do atendimento
ativo, através do atendimento receptivo, e isso estende-se por toda cadeia, cadeia de
distribuição, cadeia de qualidade, cadeia de prestação de serviços pela dupla de negócios que
nós temos, que é um diferencial, então eu tenho a dupla de negócios que é o assistente que
fica fixo, mais o consultor de negócio, que está (//) que é móvel, está no campo, então esse
conjunto aqui que está focando no atendimento ao cliente. Então tem toda essa cadeia, se a
gente falha numa dessas cadeias de serviços, a gente vai estar prestando um serviço ruim, não
é. De alguma forma vai refletir isso aí, então a ideia é realmente fazer com que toda essa
cadeia de serviços que está envolvida nessa operação, todo mundo tenha esse objetivo,
sobretudo...
Referência 2 - 0,59% Cobertura
a Total deu um passo gigantesco no sentido de estruturar todos os departamentos de forma
que todos estejam preparados para fortes mudanças, não é, buscando deixar todos robustos,
praticamente para avançar nas regulamentações, nas melhorias, nas inovações e tudo mais. É
lógico que quando a coisa estiver construída eu penso que talvez ela dê uma redefinida.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [1,12%
Cobertura]
Referência 1 - 1,12% Cobertura
É complicado esse aspecto do (//) que as melhorias estão acontecendo, mas a empresa não
está seguindo essas melhorias, entendeu. “Ah...”, a empresa quer dar seguro, a empresa quer
dar sacola, a empresa quer dar um bom atendimento, quer que seja rápido, mas a empresa
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pecou no suporte. Parou há uns dois anos atrás, quando não necessitava disso. Aí a empresa
tem também a questão dos lacres da gente, que o lacre para o produto, ainda tem que separar o
lacre por produto, aí é outra demanda de tempo, também, onde antes a gente fazia uma nota
aqui em 10, em cinco, dez minutos, a gente fazia uma nota. Hoje a gente já leva mais uns 12 a
13 minutos, porque já vai...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [3,16%
Cobertura]
Referência 1 - 3,16% Cobertura
Do ponto de vista de operação, eu diria que é a nossa capacidade, não é, de se comprometer a
entregar grandes volumes e a grandes distâncias, não é, pelo tamanho da empresa, eu acho
que isso é o maior diferencial operacional. Por exemplo, nós estamos atendendo
termoelétricas, que são volumes absurdos, não é, e a Petrobrás se mantém firme, não deixa
faltar produto, porque senão faltava energia e aí a população vinha em cima da gente. E são
volumes muito grandes, tem um envolvimento de muito caminhão, precisa de muita logística,
então o tamanho da Petrobrás ajuda e acaba sendo um diferencial nisso.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [3,04%
Cobertura]
Referência 1 - 3,04% Cobertura
a gente, na realidade é a questão (//) hoje a gente sabe que o mercado é amplo e hoje no
mercado existem, pronto, só aqui no terminal existem várias distribuidoras, então uma
maneira de você ampliar é você tendo um diferencial, certo, esse diferencial é que vai fazer a
diferença hoje para o cliente, principalmente daqueles clientes bandeira branca que não têm
vínculo nenhum com a distribuidora, que na realidade hoje a gente pode dizer que é o alvo da
maioria das distribuidoras. Porque esse cliente vai sempre procurar as oportunidades de preço,
prazo e também a questão da agilidade, não é. Pronto, aí no caso daqui, a gente sabendo que o
terminal tem o seu início às seis horas da manhã e o seu encerramento às 19 h., para a
programação. Então antes a base da gente aqui, a nossa filial abria sete horas, sete, sete e
meia, nessa faixa de horário. Então o que a gente notou, é que mesmo abrindo nessa faixa de
horário, sete e meia, a gente perdia clientes com relação à questão de outras distribuidoras,
como por exemplo, a Dislub e Petrovia, porque ambas começam as suas operações cinco e
meia da manhã, então o que acontece, para você se tornar competitivo, você tem que armar
uma estratégia e a estratégia foi justamente, a gente teve que começar a iniciar as operações
mais cedo, para que assim, a gente viu que o resultado foi praticamente imediato, porque:
porque até mesmo alguns clientes da Paraíba, até mesmo de Pernambuco e de Alagoas, eles
começaram a chegar pontuais, chegando cinco e meia, seis horas já estavam entrando para
carregar, então isso trouxe um resultado para a gente, então eu acho que hoje - principalmente
como eu havia falado - é você ter um diferencial no mercado, é você (//) dessa forma você tem
como crescer e ampliar, não é.
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<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,25%

Referência 1 - 0,25% Cobertura
que com frequência é que quando o mercado se muda, se tem necessidade de uma mudança,
eu acho que logicamente a frequência é maior em querer mudar, também.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 2 referências codificadas
Cobertura]

[3,44%

Referência 1 - 1,35% Cobertura
Preço, aí o conjunto é por preço. Eu estava vendo lá na concorrente essa semana, terça-feira,
terça-feira, acho que foi 24, tinha um pedido do dia 18 para entregar. Imagine, você passa (//)
comprei na sexta, três dias para você receber o seu produto no posto, esperando, três dias e
quando você paga à vista, esperando para receber um produto. Aí ela me disse: "O pessoal
está tudo doido, querem fazer um vale aqui, eu disse: "Mas três dias sem entregar é bronca”.
Quando a FAN veio para cá, o hábito deles lá de entrega com os carros deles, você me
compra hoje, só te entrego com 24 horas, só vou te entregar amanhã, você me comprando hoje
até o meio-dia. Que é como funciona a Petrobrás, você comprando até meio-dia, você tem 24
horas para receber. Que lá onde eles trabalhavam na época no terminal da Petrobrás, eram 24
horas. Quando veio para cá, acharam muito estranho, até o financeiro, porque o financeiro
para daí se adaptar... o cliente aqui, ela compra agora e quer receber agora, ele não quer
receber amanhã...
Referência 2 - 2,09% Cobertura
É, vantajoso, mas o pior é que tem hora que o pessoal não pensa nisso, o consultor lá, ele quer
vender, ele não se interessa, isso aí, lá para frente que, quando o abacaxi, a bomba estourar,
alguém que resolva, aí já não é ele. Aí já vai direto para o jurídico, não é. Se for fazer isso,
para o consultor não vai prestar, para a parte comercial não vai prestar, aí vai dizer logo:
"Issh, esse negócio não presta, não”, aí vai travar, a gente vai vender para quem, então? Tem
um cliente que começou querendo comprar, eu já conhecia o cliente, eu disse: "Ishh, Maria,
esse cliente para cá... aí a gente vai fazer bandeira nele, vai dar não sei quantos mil aí...” aí o
menino fez (//) aí o menino saiu para a consulta, ele era bandeira da empresa que eu
trabalhava, aí eu fiz: "Rapaz, cuidado com esse cliente porque eu já conheço o histórico”, o
homem fez: "Iii... então eu vou segurar por aqui, mas verifique direitinho quais são os
argumentos que ele tem para depois dizer que eu sabia e não falei nada”, então eu já sabia do
histórico. Acabou que não fecharam, aí não fecharam ficaram. Às vezes a pessoa sabe de
alguma coisa, quando uma pessoa sabe, chega e diz, às vezes quando trabalhamos em várias
empresas diferentes, eu chego e digo: "Sílvio, tu vai entrar ali, mas é arriscado, você vai entrar
ali, é arriscado você entrar ali...”, para o consultor, não quer nem saber, quer vender, teve um
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consultor lá que (//) a menina do escritório que fazia vendas, começou a vender para um
cliente, o consultor disse: "Olha, é da minha área, mas nem lá eu fui, porque se depender de
mim, eu não vendo para ele”...
Nome: Rotinas para Desenvolver Lealdade de Comprometimento
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 6 referências codificadas [8,43%
Cobertura]
Referência 1 - 1,35% Cobertura
A autonomia dele, esse consultor quando está no campo, qual é o objetivo dele estar em
campo, é justamente ele buscar, estar enxergando as oportunidades de mercado, porque ele
está em campo, ele está fazendo o seu roteiro de visitas, não é aquele consultor que bate na
porta e faz você fazer a primeira compra e desaparece. Ele tem um roteiro de visitas, num
ciclo ali de 30 a 60 dias, isso tudo é mapeado, isso é planejado, para que naquele momento ele
esteja visitando o cliente, ele vai estar questionando com o cliente como que está o nosso
atendimento, como estão as vendas dele, do que ele está precisando, vai estar renovando uma
documentação cadastral, vai estar talvez orientando o cliente a novas oportunidades no
mercado, vai estar verificando se talvez o cliente precise ali de um treinamento para os seus
funcionários...
Referência 2 - 0,67% Cobertura
Essa cadeia da distribuição, ela acontece o seguinte, a nossa equipe de vendas tem hoje uma
atividade ativa, que é o momento em que eu estou ligando para o cliente, e ele precisa fazer
isso o quanto antes, principalmente para o bandeira branca, porque o bandeira branca, ele está
barganhando o preço no mercado, a distribuidora quer oferecer para ela o melhor preço,
possivelmente, vai estar indo lá, vai estar....
Referência 3 - 0,73% Cobertura
Ele visa preço, tá... Porque pela ANP, pela Agência Nacional do Petróleo, ele consegue
comprar de qualquer distribuidor, caso ele tenha cadastro, crédito aprovado e enfim, ele vai lá
e compra o produto, então a gente tem que focar esse bandeira branca. Por quê? Porque nós já
conquistamos uma parcela de bandeiramento com a marca. Então esse daí a gente garantiu,
ele, obrigatoriamente, ele vai nos comprar, então eu posso fazer um ativo para ele...
Referência 4 - 3,44% Cobertura
...ele não pode comprar de nenhum outro, tá, pode ser multado em relação a isso, então seja o
preço que for, ou a hora que for, ele vai estar nos comprando. É por isso que o grande segredo
é você aumentar esse número de contratos, porque você consegue barganhar, você consegue
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ter gordura ali no preço, você consegue garantir volume e você está expandindo a sua marca,
a lei do marketing. Então é esse o desafio, é esse bandeira branca, então a nossa equipe está
pronta para iniciar o trabalho fazendo ligações ativas para esses clientes bandeira branca. Nós
temos também o processo receptivo, entre uma ligação e outra ativa, o cliente pode estar nos
ligando e aí a recepção vai ser feita. O pedido vai ser negociado ali, no atendimento fixo, que
é o assistente de negócio, ele recebe o pedido, caso tenha alguma distorção de preço, de prazo,
caso o cliente queira sair um pouco do cotidiano que ele já vinha trabalhando, o preço fixo
naquele período, o prazo naquele período, ele queira barganhar, a nossa gerente vai ter a
liberdade, num certo limite ali de negociação, passando daquela alçada dela, ela vai estar
encaminhando ele para o consultor de negócios, para estar negociando com ele. Se passar
também da rotina, ele vai estar buscando apoio no gerente regional, isso pode chegar para um
gerente nacional que temos. Diante desse cenário, já está consolidado aquele pedido, já está
disponibilizando ele no nosso sistema. Se ele é uma categoria FOB (Free on Board), o frete é
por conta do destinatário, esse pedido vai estar no sistema e você é cliente e vai disponibilizar
o veículo à nossa base operacional. Ele pode chegar hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à
tarde seu pedido vai estar lá pronto, vai lhe atender no momento que você disponibilizar o seu
carro lá na base. Se o pedido for um frete por conta do emitente, eu, distribuidora, o que é que
acontece, eu vou trabalhar com esse cliente num processo chamado Janela de Entrega, assim:
"Sr. Silvio, eu estou recepcionando o seu pedido, o senhor fica na região metropolitana de
Recife, o seu pedido está sendo registrado no período da tarde de hoje, 27.
Referência 5 - 0,65% Cobertura
eu tenho até amanhã, às 14h. para entregar o seu pedido lá no City Market, tudo bem?”, “Tudo bem, eu já conheço o processo de vocês, é isso mesmo”. Caso ele tenha uma certa
urgência, ele vai relatar que tem uma certa urgência e nós vamos tentar viabilizar, para que
possamos entregar um pouquinho antes disso aí. E as nossas entregas têm sido assim, tem
sido, a maioria das nossas entregas têm sido...
Referência 6 - 1,60% Cobertura
Então tem o cliente que não: "Nossa, mas cadê a menina, a fulana de tal”, não é... “Ah, ela foi,
mudou de área, está na outra área”, então ele se manifesta em relação a isso, porque para ele
criar um outro vínculo com outra pessoa, vai levar um pouquinho de tempo. E ele resiste a
isso, ele resiste, tanto é que a nova pessoa o conquiste, também, então é um desafio para quem
está pegando ali aquela carteira. Mas tem muito isso e humanização, intimidade nesse
relacionamento, nós queremos nos sentir muito bem a vontades e queremos também deixá-los
muito à vontade. Bom, gente, então esse foco do cliente, quando você diz foco do cliente,
você está pensando no teu processo, essa primeira pergunta, você tem que estar pensando em
tudo, você tem que estar pensando na armazenagem, tem que estar pensando na coleta, tem
que estar pensando na distribuição, tem que estar pensando em todos esses macroprocessos,
de forma que eu tenho o foco do cliente, tudo isso é pensando em atendê-lo bem.
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<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 5 referências codificadas [4,59%
Cobertura]
Referência 1 - 0,90% Cobertura
Para ser sincero, a gente não tem muitas mudanças na nossa rotina. Como eu lhe falei, como a
gente segue um padrão de atendimento, os clientes já são, (//) na visita do consultor em cada
posto, eles já estão cientes que a Torrão funciona dessa forma. Desde o cadastramento do
cliente, a exigência que é bem maior, tem alguns termos lá, até a questão do atendimento.
Referência 2 - 0,98% Cobertura
É tanto que nós (//) a gente consegue fazer uma coisa amarrada, que quando o cliente já vem
para cá, ele já vem com autorização, tem até autorização para carregar porque hoje você sabe
que tem o Termo de Responsabilidade. O cliente já, antecipadamente já traz isso, pra não se
perder tempo. O diferencial que nós temos é esse, quando se chega aqui não se perde tempo
com nada.
Referência 3 - 1,05% Cobertura
Por contrato. Não, eu sou obrigado até porque se eu abrir mão, corre o risco dessa semana
não ter nenhum navio, e está próximo do final do mês já. Aí de repente, aquilo que ela
ofertou para mim no princípio do mês, se eu abrir mão e não tiver e eu for reclamar depois,
ela diz: "Não, você abriu mão, então significa que você não tinha interesse em pegar”, é uma
coisa assim, muito dinâmica, você tem que estar ligado sempre.
Referência 4 - 0,72% Cobertura
Aí nesse caso, a gente já segue um padrão: ele é informado que para retirar a próxima viagem,
ele tem que pagar os boletos em atraso. Só que esse boleto em atraso, você sabe que hoje são
24 horas para cair no banco, ele tem que pagar e passar o comprovante para o escritório, para
vendas...
Referência 5 - 0,94% Cobertura
É, para vendas formalizar o e-mail e o pedido, para que a diretoria agregue (//) aí envolve a
diretoria, para que a diretoria analise o caso dele e venha a liberar, porque ele não tem saldo,
ele não tem mais limite para trabalhar, entendeu. Aí a responsabilidade, a gente se exime
totalmente, tanto a base como vendas e deixa a cargo da diretoria. Se ele liberar a
inadimplência dele.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 2 referências codificadas
[1,73% Cobertura]
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Referência 1 - 0,97% Cobertura
eu tento passar o que eu estou sentindo, entendeu, eu falo, não adianta, se eu tenho uma
chance de (//) se eu tenho uma chance de (//) como ele perguntou: "O que você faria?”, “Olha, eu acho isso, isso, isso...”, - “O que você acha de errado?”, - “Eu acho de errado isso,
isso, isso...”, se ele vai tomar como pessoal ou alguma coisa, eu mesmo, se alguém (//) se eu
pedisse a um funcionário, se eu pedisse uma autocrítica minha, o que eu poderia mudar, eu:
"Olha, beleza, tem que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui”, pronto, eu seja, eu vou começar
a implantar a minha...
Referência 2 - 0,76% Cobertura
justamente, não tem essa política de pós-venda... e ligar para o cliente, saber o que está
acontecendo, porque de (//) não está comprando mais, entendeu, o cliente seis meses sem
comprar, vamos lá, vamos dar um (//) saber porque ele não está comprando, porque nunca
largou. Será que ele bandeirou o posto? O que aconteceu, está insatisfeito, não gostou, alguma
briga com alguém, aí, pronto, aí seria interessante ter isso, na verdade, só que não tem...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 2 referências codificadas [4,23%
Cobertura]
Referência 1 - 1,92% Cobertura
A rotina, o básico na nossa atividade operacional é a gente ter disponibilidade sempre, que são
três fatores primordiais, que é: ter produto, obviamente, para entregar, ter caminhão para
carregar e ter sistema, se esses três fatores estiverem funcionando, se você tem produto, tem
caminhão funcionando, é 80% do caminho andado para que você tenha uma bom
atendimento.
Referência 2 - 2,31% Cobertura
Não, o contato do cliente com a Petrobrás é feito sempre pela área comercial, tá, o pessoal de
operações não faz contato com o cliente. A gente recebe os pedidos e entrega via sistema, a
central de atendimento, quando o pedido é CIF, a Central de Atendimento no Rio de Janeiro
faz as programações dos caminhões para a entrega e quando é FOB o motorista vem aqui,
pega o Print desse programa e carrega, a gente não faz contato com o cliente.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 3 referências codificadas [4,34%
Cobertura]
Referência 1 - 1,39% Cobertura
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E em relação ao nosso faturamento, a gente tem uma estrutura que é via (//) o cliente, ele faz a
participação dele no processo colocando o pedido pela Central de Atendimento da Ipiranga ou
internamente via a área comercial, mas o cliente recebe um treinamento para colocar pedidos
pela central, esse pedido é disponibilizado para nós aqui no nosso faturamento e a partir daí
começa o processo de pós-faturamento e programação do veículo, faturamento da nota,
carregamento no terminal até que ele saia carregado e seguindo o destino dele para o cliente.
Referência 2 - 1,66% Cobertura
Eu creio que a Ipiranga tem várias frentes para poder atender o revendedor, não é, da melhor
maneira possível. Da nossa parte aqui, operacional, a gente tenta fazer a melhor logística
possível, de maneira que o cliente fique satisfeito com o atendimento que ele está (//) que eu
acredito que a Ipiranga tenha. Então dessa parte operacional eu posso dizer que a gente faz
aqui várias situações, várias combinações, várias rotas que facilite a ida do caminhão para a
cidade fazer a entrega e voltar o mais rápido possível, porque você tem outras entregas para
fazer novamente, como eu te falei, a gente tem uma frota fixa, limitada, que atende a nossa
participação.
Referência 3 - 1,29% Cobertura
.então a gente tem várias outras, assim, oportunidades, não é. Tem um plano de marketing
muito ostensivo e esse plano de marketing tem várias frentes para o cliente e o cliente, ele
participando dos programas de marketing, da companhia, ele participa do Programa Clube do
Milhão, o Clube do Milhão é um programa de dedicado aos revendedores, que tem atinge as
metas programas, é premiado com uma viagem de cruzeiro, todo ano se vai para um local
diferente e é muito legal, ele incentiva muito os parceiros daqui.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 5 referências codificadas [10,07%
Cobertura]
Referência 1 - 1,36% Cobertura
Está vendo, a gente recebe essa programação, aí cada carro tem sua viagem, está vendo? A
gente programa eles para carregar e emite a Nota Fiscal e ele tem que seguir exatamente essa
ordem, entendeu? Aqui. Porque foi feito um estudo, foi feito um mapeamento e alimentado
esse programa, que quando ele programa isso aqui, ele entende que esse é o melhor roteiro do
motorista, que ele vai ganhar maior produtividade. Se por um acaso ele tiver que descumprir
isso aqui por algum motivo, sei lá, às vezes um cliente, esse cliente aqui não quer receber
agora, ele quer receber um pouco mais tarde, aí a gente tem que ter autorização da
programação para poder fazer isso.
Referência 2 - 1,10% Cobertura
Não, é... não, ela se mantém bem estável, assim, algumas coisas às vezes o SAP atualiza,
alguma função, alguma rotina, aí gera uma melhoria, então assim, vai mudando mais para a
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atualização do sistema, mas assim, procedimentos e rotinas, eles praticamente se mantêm.
Entendeu, dificilmente a gente tem uma mudança assim, a não ser realmente que seja, ah...
criaram um programa novo, tem uma atualização aqui no SAC e precisa mudar algumas
coisas e fazem, mas assim, isso eu te digo que é no máximo uma vez por ano, que isso
acontece.
Referência 3 - 2,74% Cobertura
É tem, tem toda essa parte, mas ela fica com o pessoal do comercial, entendeu? Aqui em
Recife, por exemplo, tem, acho que deve ter uns cinco ou seis gerentes de território. Porque
eles é que são responsáveis por isso. Cada gerente pega uma quantidade de clientes e eles é
que têm que fazer isso. Ele vai lá no cliente, ele vê o que é que o cliente precisa, eles têm a
meta deles também, para bater, de segurança, de, sei lá, de volume, mesmo, enfim, eles têm lá
os capeios deles, então eles é que prestam esse serviço. Aí eles precisam muito da gente, por
exemplo, também, porque como a gente tem a visão operacional eles não têm, eles têm a
visão comercial. Então a gente está sempre integrado com esse pessoal do comercial, para
poder estar oferecendo melhorias para o cliente. Principalmente a questão de frete, a questão
de entrega, a gente se envolve muito, e a parte de segurança, também, a gente se envolve. Mas
a gente (//) assim, o meu contato é o gerente de território, não é o cliente. O cliente, ele, assim,
vez por outra ele pode ligar para cá para a questão alguma coisa de Nota Fiscal, às vezes a
gente tira a nota, mas o motorista não vem, ele pede para a gente cancelar, mas assim, o
contato do cliente não é a base, ou é o GT ou é a central de atendimento, entendeu, raramente
a gente atende ligação de cliente aqui.
Referência 4 - 1,67% Cobertura
E eles não têm muito essa visão, entendeu, treinamento de frentista, loja de conveniência,
tudo isso a gente faz. Então eles têm esse trabalho para poder o cliente comprar sempre da
Raízen, independente do preço que eu estou oferecendo. E eles vêm muito assim para a gente,
assim, a parte de entrega é muito importante para o cliente, principalmente o cliente CIF.
Então se ele tem lá uma faixa horária, ele quer receber naquele horário dele, que está
determinado para ele e acabou. A gente sabe que às vezes tem um problema aqui que eu vou
entregar fora de faixa. Mas isso daí, quando ele vai mapear isso na faixa horária, ele sempre
faz essa integração com a gente para a gente poder dizer: “Olha, o cliente é tal lugar, vai dar
para atender, não vai...”, então sempre... a gente tem sempre esse envolvimento.
Referência 5 - 3,20% Cobertura
Ah, problema no carregamento, quando está (//) tem muita coisa que vai manutenção porque
isso aqui é desde o tempo do ronca, então imagina que isso aqui roda 24h por dia, só para no
domingo, porque roda dia de sexta, de segunda a sábado, então é normal que tenha um
desgaste grande e que quebre muito, não é, isso é bem normal. Mas assim, às vezes para e o
pessoal não avisa, aí fica, claro vários caminhões, tudo do lado de fora sem conseguir
carregar, entendeu? Então às vezes existe um (//) assim, eles fazem um rateio pela
movimentação. Se a BR, ela movimenta mais, porque ela movimenta bem mais do que a
gente, então são 12 composições aí, por exemplo, de carregamento. A BR tem 60 %, eu tenho
30% e a Ipiranga tem 10%, por exemplo, vamos supor. Aí, vão entrar, sei lá, seis carros da
BR, dois da Raízen e um da Ipiranga, então se eles não cumprem isso daí, aí que o carro fica
do lado de fora, ele só bota carro da BR, aí nessa situação a gente se junta, descarga de
caminhão também, é a mesma (//) ele separa pela movimentação, ou seja, ele vai descarregar
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de acordo com a movimentação, ele vai separar lá na grade. Mas sei lá, eu estou com 10
carros aí do lado de fora e não descarrega nenhum, então a gente vai ter que ir lá saber o que
está acontecendo, então nessa situação, a gente se junta muito, Ipiranga e Raízen. A BR, ela
fica separada não é porque como ela administra, termina que ela tem a movimentação maior
aqui, girando na casa de 60 %, então ela quase que é inatingível, ela não se abala com nada,
quem se abala mesmo sou eu e a Ipiranga.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [2,07%
Cobertura]
Referência 1 - 2,07% Cobertura
No caso a gente tem um laboratório móvel, que é uma pessoa específica para estar dando esse
suporte. Aí sempre, sempre a gente geralmente tem uma (//) a gente tem filial de Recife a
Itabuna, então ele faz o seguinte, ele faz uma perspectiva, quanto tempo que ele vai passar em
Itabuna, São Francisco do Conde, que é outra base, na base de Sergipe, aqui e na Paraíba.
Então ele sempre visita tanto os postos bandeirados quanto os bandeira branca, que são filiais
da gente. Então ele sempre vai e faz essa questão desse acompanhamento diário e também
tirando esses questionamentos, que geralmente os postos têm. Então até mesmo, por sinal,
tinha uma metodologia antes, que foi até o ano passado, de até mesmo alguns clientes irem lá
para a nossa base, principalmente aqueles clientes que não tinham aquele conhecimento de
como fazer a análise. Então às vezes o laboratório móvel estava na Bahia, então o pessoal
sempre procurava interagir com esses clientes para demonstrar como era feito o processo de
análise dos produtos, para saber se o produto estava ou não dentro da especificação. Aí
geralmente tinha esse acompanhamento, geralmente o gerente da operação comercial, ele fez
esse acompanhamento.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 3 referências codificadas
[3,15% Cobertura]
Referência 1 - 0,62% Cobertura
Sim, a cada seis meses, geralmente eles são lançados no sistema algumas modificações de
melhorias, sempre voltando para a agilidade do faturamento e a liberação do pedido do cliente
e o carregamento.
Referência 2 - 1,66% Cobertura
Isso é diretamente comigo. O cliente liga, ou eu ligo para o cliente. Estou ligando para o
cliente ou o telefone, o outro telefone toca, eu atendo ele, lanço o pedido no sistema, solicito a
placa do carro que vai carregar para ele, já deixo tudo amarradinho, e caso venha ocorrer
mudança de placa o cliente tem que religar para a gente, ou a gente entra em contato
novamente perguntando se ele vai (//) ele autoriza a mudança do carregamento. Fora isso a
gente não libera carro nenhum para poder carregar sem essas informações.
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Referência 3 - 0,86% Cobertura
Sim constantemente a gente tem um assessor de campo, no qual ele fica visitando os clientes e
passando os contatos do cliente para mim, para que eu constantemente mantenha essa rotina
de estar aí ligando para o cliente, dizendo, oferecendo, mostrando a marca PETROBAHIA.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [3,27%
Cobertura]
Referência 1 - 1,39% Cobertura
O comportamento do pessoal, também da base, para com os motoristas é de bastante valia, de
bastante importância, por que: porque lá a gente está dando de cara com o representante do
posto, que é o motorista e o posto está conversando com o motorista, conversando com o
faturista, que é o representante da empresa. Qualquer insatisfação se gera também uma
insatisfação também com o cliente para com a empresa, até mesmo deixando de comprar os
produtos, que ele vem comprando há muitos anos. Então como eu falei para você – é
complicado, é complicado, mas é um trabalho que se a gente olhar desde o início até quando
chega numa base, não é, numa coordenação para se faturar e se dá o resultado final, que é a
entrega, quando se entrega e a entrega foi feita positivamente, trouxe resultado, é gratificante
para a gente que está, assim, fazendo parte desse meio.
Referência 2 - 1,88% Cobertura
A SETTA, Lucas, ela tem um setor comercial e como você falou, não lida com vendedores, os
profissionais, eles não saem para vender, eles não saem para vender, porque o produto é tão
aceito no mercado e tão necessário e tão de suma importância que por si só ele já se vende,
não é, o televendas, o telemarketing lá, ele funciona. Então a função de um gerente comercial,
de um consultor é realmente dar um suporte, entendeu, melhor aos postos de gasolina, ao
cliente, até que chegue ao consumidor final. Então realmente se tem, a empresa tem um
trabalho assim, de conscientização, de tentar melhorar aquele comércio, de tentar incentivar,
de motivar, entendeu. Se tem reunião a cada 15 dias para ver porque se teve uma baixa na
venda, porque se teve uma alta nas vendas, graças a quê: “É preciso massificar mais aquele
trabalho, onde é que a gente está pecando, onde a gente está errando, vamos, através do erro,
vamos ver se a gente consegue consertar através das dificuldades”. Então eu vejo assim, a
equipe, realmente, tem uma equipe, essa equipe não sai para vender, ela sai para orientar.
Então é realmente uma diferença em relação, hoje, a quem sai para vender.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 3 referências codificadas
Cobertura]
Referência 1 - 1,49% Cobertura

[3,08%
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Aí às vezes, bota o pedido na tela, botou o pedido na tela: "Rapaz, eu não gosto de carregar aí
não, porque demora demais a liberar o pedido”. É um. Imagine você comprar, você paga,
quando vem liberar uma remessa de pedido, nove e pouquinho, às vezes você pagou - libera
9:30 h. - você pagou 9:40 h., você tem que esperar até meio-dia, espera até meio-dia, quando
der meio-dia vai liberar, aí começa. Hora eu me arrisco demais, eu ligo, eu paguei, já pagou,
o caminhão chegou, bota logo ele para carregar, eu tento, eu até tento (//) às vezes eu até me
arrisco, teve uma vez que eu me arrisquei, a menina fez, eu disse: "Acabou, pode botar para
carregar”, eu tenho, que, de alguma forma eu tenho que arrumar um diferencial em relação ao
meu concorrente, o meu concorrente, às vezes ele demora lá, aí o meu cliente está lá: "Bota
para lá”, depois vem o pedido para mim. Aí para mim ganhar o cliente, eu, às vezes boto o
caminhão para carregar e às vezes até sem a garantia de que o cliente pagou. Teve uma vez
que eu coloquei, aí fiquei de castigo, fiquei quase até sete horas da noite para liberar o pedido,
porque o cara depois não pagou...
Referência 2 - 0,80% Cobertura
Não sai nota porque não liberou a saída, “Agora tu espera...”. – “Eu espero”, e ficou lá
esperando. Teve um a semana passada (//) a gente tenta fazer, a consultoria também, bota o
caminhão para carregar, Entrevistado 1”, - “Mas está devendo...”, - “Bota que depois a gente
resolve”, coloquei o caminhão para carregar, a semana passada. Aí o caminhão carregou, aí
começou o motorista: "E aí, Entrevistado 1, a nota não vai sair, não?”, eu disse: "Rapaz, está
enganchado aqui”, também não passo a situação para motorista, se está devendo ou não está,
não disse não. O motorista foi embora, carregou para Bonito e foi-se embora...
Referência 3 - 0,79% Cobertura
Sem nota, sem nada... quando a nota veio sair eram quinze para as cinco, 16:45, o cliente
pagou, liberamos o pedido 16:45: "Vem buscar tua nota”, - “Ôxente, eu já estou em casa,
amanhã eu pego...”, eu disse: "Mas rapaz...”, - “Não esquenta, não, deixa a nota aí que
amanhã eu pego”. Aí eu disse: "Mas...”, e ele fez uma ... total, no dia, eu sei que a nota dele
saiu, mas ele, com a pressa dele, ó, foi embora, a nota ficou. Às vezes eu tento, para barganhar
cliente, alguma coisa, como os motoristas são os olhos do cliente a gente tenta, vai puxando o
motorista para cá, vai conversando uma coisa e outra.

Nome: Rotinas para Seleção de Protocolos de Tomada de Decisões
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 7 referências codificadas [6,22%
Cobertura]
Referência 1 - 1,75% Cobertura
não é, olha a crise aí, de caminhoneiros, como é que está aí, as rodovias fechadas, e tudo mais,
trânsito, na City Market aqui em Recife, não sei se vocês perceberam, está um caos,
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manifestações, recentemente, aí, de todos os setores, nas ruas, então isso tudo reflete na nossa
entrega. E essa nossa Janela de Entrega, ela já foi pensada contemplando alguns cenários. E o
que é que você tem hoje com o seu carro FOB, o seu carro FOB é total seu, talvez seja um
carro seu, com motorista seu, talvez seja um carro seu, ali, contratado e é um cara que
legalmente está circulando por aí, é um cara que não tem horário por turno, ele não tem
horário de almoço, ele não tem adicional de descanso, ele não tem adicional noturno, ele não
tem (//) ele está tomando remédio para não dormir, não é, ele está misturando substâncias para
conseguir resistir e aí o que ele consegue fazer? Operar em 50% do meu tempo, ou menos que
isso, então para ele, quando ele olha para a nossa Janela que está pensando nesses fatores, ele
faz: "Pôxa, você entrega com o dobro ou no triplo do tempo que eu faço”,
Referência 2 - 0,89% Cobertura
Então... tá, se a gente tiver um limitador, por exemplo, você está aqui, talvez eu chegue nesse
seu raciocínio, eu tenho um terminal, imagine o Temap, e o Temap, diz assim: "Olha, Total,
olha, cliente, distribuidor, você, aqui no terminal, conforme o nosso contrato, você tem um
limite de carros para carregar, você só pode me mandar 10 carros por dia”, se eu tiver um
volume de mercado que me oferece por dia mais do que 10 carros, aí eu vou chegar onde você
está me perguntando. “E agora, Total, o que você vai fazer, a quem você vai dar preferência?"
Referência 3 - 0,24% Cobertura
Acontece mais nas bases, na base que nós temos realmente esse é um problema e nós temos
essa realidade, e aí o que é que pesa, pesa a bandeira Total.
Referência 4 - 0,24% Cobertura
Eu tenho um contrato com ele, eu não posso deixar ele desabastecido, se ele ficava
desabastecido, onde que ele vai buscar, não tem onde buscar.
Referência 5 - 0,14% Cobertura
Segundo ponto, compra antecipada, pôxa, o cliente depositou, o dinheiro já está...
Referência 6 - 1,36% Cobertura
Já está na empresa. Ou eu vou ter um retrabalho, de (//) para mim e para ele, de repassar isso
para estorno, ou eu vou dar preferência porque na realidade ele está fazendo com que eu tenha
giro de caixa, ele está me ajudando financeiramente a ter giro, então tem alguns parâmetros,
sim, que a gente consegue pesar e direcionar essa entrega, não é, primeiro bandeira. Ou outros
parâmetros, grandes grupos, pôxa, eu tenho um grande grupo, não que aquele de 5 mil litros
não seja importante, ele é importante, um hoje, que tenha um volume, menor que seja, para
mim, mensalmente, daqui a algum tempo ele pode se tornar um volume absurdo Mas na
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minha realidade hoje, eu tenho que pesar, então se eu tenho que pesar, é pesar grandes grupos,
porque eles me garantem volume. Estrategicamente eu tenho que olhar para esse grupo com
um olhar diferente.
Referência 7 - 1,60% Cobertura
Hoje eu tive um caso. Hoje uma coordenadora da nossa base lá, de São Francisco de Torres,
na Bahia, virou assim e falou: "Entrevistado 5, Pelo Amor de Deus, nós temos aqui vários
caminhões ociosos no pátio, um caminhão Nota 10 acabou de chegar de viagem, não é, e aí eu
queria que essa entrega que está aí prevista para ele, você de repente negociasse para botar um
integrado, porque ele já voltou de viagem, a jornada dele já está encerrando, ele vai ter que
entrar numa hora extra se a gente for botar ele para carregar”, eu disse: "Não vai ser possível”.
– “Mas por quê?” – “Já tem um cliente, plantou o pedido e deixou a observação: ‘Eu quero
um Entrega Nota 10’, não posso voltar para ele, já fizemos um trabalho de convencê-lo a
priorizar o nosso serviço, eu não vou voltar agora para ele para convencê-lo a ir num carro
integrado”. Não desmerecendo o integrado, porque nós temos essa relação de parceria, se eu
ganho, ele ganha, mas eu tenho o Projeto Entrega Nota 10 e eu devo priorizá-lo.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 5 referências codificadas [6,94%
Cobertura]
Referência 1 - 1,05% Cobertura
Não, na roteirização, a gente não trabalha diretamente com isso. Eu vou lhe dizer, assim, num
foco assim, por exemplo, o cliente é cadastrado para 5 dias, mas sempre está mudando. Hoje,
hoje, não, se o cara está apertado e não pode pagar é passado um email para São Paulo e tal e
aí, é constante, a gente tem uma política a seguir, mas não quer dizer que essa política seja é...
como é que é? Fictícia, não, fictícia não...
Referência 2 - 2,10% Cobertura
Temos sim, metas assim, nós temos uma cota mensal que essa cota é baseada no nosso espaço
contratado aqui, e a Petrobrás, ela (//) a gente pode pedir baseado até “x” baseado no nosso
prazo. Se você não atingir a meta que é vender aquilo, ou pelo menos, assim deixar de cada
produto 10% daquilo que você pede, você paga uma certa multa para a Petrobrás, e em
contrapartida se você não der dois giros no seu volume aqui, você paga multa aqui também.
Então a nossa meta é assim, quando (//) ontem mesmo, ontem eu cheguei, eu tenho que fazer
isso sempre e estar olhando no Canal Cliente Petrobrás, o que eu já retirei, já consegui, já
cumpri pelo prazo de navio, certo, o meu saldo de cota, meu histórico de cota para ver o que é
que eu tenho que (//) se convém fazer uma promoção agora, aí eu passo para a consultoria e
ela brigar com a diretoria.
Referência 3 - 0,51% Cobertura
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Promoção de preço... hoje mesmo, meu estoque de gasolina está altíssimo. Mas por quê?
Porque semana passada, tiveram dois navios de gasolina e eu não podia abrir mão, por conta
da minha cota na Petrobrás.
Referência 4 - 1,65% Cobertura
Tem aqui, o pedido já é lançado, o pedido... é uma sequência, veja só, o cliente liga para
Recife, Recife formaliza para São Paulo, São Paulo passa para o financeiro, que é
terceirizado, que no fim dá no mesmo escritório, liga para outro, tudo através de e-mail, e esse
processo no princípio tem um gargalo, não é, porque já pensou: liga para a menina aqui, da
central de vendas daqui, aqui ela formaliza via e-mail, uma secretária lá pega esse e-mail,
retransmite com os dados, já faz a consulta no Sispetro, lá, que no nosso sistema tem lá atraso
de título, isso tudo, e passa para o financeiro, o financeiro por sua vez, depois retorna para
lançar o pedido.
Referência 5 - 1,63% Cobertura
...aí nesse princípio aí que é operação, foi um destravamento muito grande, não é, aí o pessoal
estava aqui, o motorista liga para o cliente, tal, e fica aquela insatisfação. E aí nós resolvemos
formalizar isso aí para a consultoria, para a consultoria resolver perante a empresa, a questão
de estrutura e de até diminuir esse processo. E graças a Deus esse processo passou de vendas
para a secretária, e da secretária morreu aí, certo. Porque se o sistema, ele lhe oferece toda a
contabilidade, a vida do cliente está ali dentro, o que o cliente pagou, deixou de pagar, e tudo,
porque passar ainda para terceiros e de terceiros ter que retornar?
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [1,84%
Cobertura]
Referência 1 - 1,84% Cobertura
Isso, eu acompanho o pedido, por exemplo, às vezes o cliente, eu sei que o vendedor passou
um pedido, aí o cliente aqui é região metropolitana, às vezes o vendedor passou S-500,
alguém lança S-500, só que a gente sabe que o cliente (//) tem que ter esse olhar também, sabe
que o cliente não é S-500, aí passa a informação para o vendedor: "Olha..., aí olha lá no
pedido, o vendedor passou o pedido errado, é S-10...”, aí a gente tem que prestar atenção,
passa (//) no pedido o vendedor faz, no lançamento, quando o pessoal lança, também às vezes:
"Ah, não foi o vendedor que errou, foi o cara, que fez o lançamento do pedido “ e depois na
parte financeira: "Ah, o pedido está bloqueado porque o cliente não pagou ainda”, ou então
“está bloqueado porque excedeu o limite”, tem um limite dele, de crédito, excedeu o limite de
crédito. Ou às vezes está com: "Não, ele não pagou um boleto anterior e está devendo, tem
que pagar isso aí”, também influencia. Isso a gente acompanha até para poder sair, o motorista
está esperando isso tudinho acontecer, para poder a gente mandar carregar o carro.
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<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [3,69%
Cobertura]
Referência 1 - 3,69% Cobertura
Não, há sempre (//) pode até parecer que é estática e rotineira, mas... pode até parecer, mas
não é, assim, é um processo que a gente tem que estar atendo, inclusive às demandas do
mercado, porque muda muita coisa para a gente, do jeito que o mercado está trabalhando.
Então de repente você está tirando mais um produto, depois você está tirando o outro, houve
um período em que se carregava, por exemplo, muito álcool hidratado, depois o preço do
álcool ficou competitivo, voltou para a gasolina, isso tudo interfere diretamente nas nossas
operações e nas suas compras, não é, porque senão... Então a gente está sempre atento e
fazendo algumas modificações para que isso seja atendido da melhor forma.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [1,80%
Cobertura]
Referência 1 - 1,80% Cobertura
É, exatamente, essa questão já é uma questão que envolve a matriz, não é. Toda questão que
envolve composição de preço de produto, não passa por nós aqui, operacionalmente. A
questão do frete também é um assunto que é tratado, levado pela matriz porque a gente sabe
que frete sempre é uma situação que a gente pode ter (//) a gente pode achar um (//) pode
tentar recuperar alguma coisa, ou pode tentar negociar o valor do frete. Então toda essa
questão de frete, a gente leva para a matriz, então nós não temos assim, ingerência sobre isso,
a gente apenas (//) eles já fecham um contrato, ou fecham o reajuste do frete e isso é
repassado automaticamente, a gente não acompanha, só recebe informação que teve ajuste.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 4 referências codificadas [5,78%
Cobertura]
Referência 1 - 0,87% Cobertura
Eu sou a responsável, tem dois assistentes que é Artur e Érica, Artur e Érica eles,
basicamente, eu acho que 70% do tempo deles, eles estão ali para atender motorista, então
pode ver, que sempre tem motorista aí para ser atendido. 70% é para faturar Nota Fiscal. Aí a
gente recebe o motorista, programa a viagem dele quando é FOB, programa ele lá no portal da
BR, emite nota e libera ele para carregar, 70% do tempo é assim.
Referência 2 - 0,75% Cobertura
...amostra, tudo isso que eles fazem, então isso dá... então se eu estou botando 70%, eu estou
sendo boazinha, por que eu acho que chega nuns 80%, quase 90. E o resto são rotinas
administrativas, não é, O arquivo, organização, assim, alguns procedimentos administrativos
que a gente precisa fazer, mas para eles, basicamente, é ficar ali no gate atendendo motorista.
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Referência 3 - 2,38% Cobertura
Aí, no meu tem, no meu tem. É sempre um negócio novo, é sempre uma planilha nova para
preencher, um programa novo para alimentar... Assim, muda muito a questão de controle de
custos, muda demais, controle de estoque, ele praticamente se mantém, porque ele é muito
específico para cada local, não tem (//) assim, existe o procedimento que cada base precisa ter
e relatório precisa gerar, informações que precisa passar, mas assim, a planilha, por exemplo,
que eu uso, não vai ser necessariamente vai ser a mesma planilha que outra base vai usar, cada
um controle do jeito que fica melhor. Entendeu, mas assim, a parte de controle de custos
muda demais, todo dia está assim (//) quase todo mês é uma coisa nova que a gente tem que
fazer para poder controlar. A parte de segurança também muda, sempre aparece mais uma
coisa para ir mapeando, isso depende das ocorrências: de repente aconteceu um acidente que
não estava mapeado isso daí, aí a pessoa vai lá, mapeia e passa esse controle para cada
unidade fazer, entendeu? A minha parte é mais dinâmica, da parte do gate, lá dos assistentes,
ela se mantém, mas a minha parte não, a minha parte é bem mais dinâmica.
Referência 4 - 1,77% Cobertura
Deixa eu explicar, o cliente, ele faz o pedido, e aí ele faz o pedido ou no site, que ele tem, ou
ele liga para essa central de atendimento, aí se for, se ele for CIF, esse pedido vai lá para o
time da programação e eles vão locar lá o caminhão do jeito que eu te mostrei. Se ele for FOB
aí ele aparece aqui na tela para mim, aí o motorista vai vir carregar, a gente visualiza o pedido
no sistema, bota lá, cria um transporte para o caminhão dele e ele vai vir carregar. O GT, ele
tem essa gestão assim, de, ah, o cliente endereçou o pedido, mas não consegue, então aí o GT
entra nesse problema, nessa questão de pedido, ele entra para poder saber qual foi o problema,
às vezes é um problema de crédito, o cliente fica bloqueado, então ele vai lá e intervém. Mas a
responsabilidade de fazer o controle de estoque, de botar o pedido no sistema é do próprio
cliente.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [1,23%
Cobertura]
Referência 1 - 1,23% Cobertura
Pronto, nesse caso, geralmente a gente faz, a gente tem a questão do auxílio desse mapa e
geralmente (//) um software específico, a gente não tem. Geralmente quando tem alguma
dúvida de questão de quilometragem de algumas cidades. Como aqui, geralmente, é assim,
principalmente, porque o nosso foco principal é Alagoas, a gente tem uma saída muito grande
para Alagoas, a gente tem uma saída aqui para Pernambuco, mas o foco principal é Alagoas.
Então a gente já sabe a questão das cidades que estão próximas, mas se surge alguma cidade
que a gente não conheça, aí geralmente a gente vai nos mapas e dá uma verificada para
verificar a questão da quilometragem, se realmente vale a pena ou não, fazer essa entrega.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [1,84%
Cobertura]
Referência 1 - 0,47% Cobertura

430

Se eu tiver aquela mesma cota ali, porque não vendi nada? Tem alguma coisa errada. Eu
posso especular, vou segurar, vou ver a situação do mercado como é que está, o mercado está
absorvendo, começa a soltar. Está chegando o próximo navio, chegar, então eu tenho esse
jogo de cintura, entendeu.
Referência 2 - 1,37% Cobertura
o setor comercial só se reúne uma vez na empresa, que é durante o final de semana, acho que
é sexta e sábado, o restante é o tempo todinho com o cliente. Porque o mercado é isso, o
mercado, você tem que estar com o cliente. Então é feito assim, o diretor da empresa, ele não
quer ver o comercial, lá, não, fazendo planilha nisso, não, planilha é feito com o resultado da
semana. A planilha que ele vai fazer é o dia a dia ali, no final ele coloca no papel o que foi
realmente que ele viu durante aquela semana, que foi bom, o que deve ser melhorado, que
você falou na pergunta inicial, não é, é se tem um setor que realmente está com os olhos para
isso. Então só as pessoas, está todo dia ali, injetando procurando, tomando, não é, cliente,
porque a fidelidade é muito difícil, hoje, não é, a fidelidade é difícil. Fidelidade, hoje em dia,
é preço.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,43%

Referência 1 - 1,43% Cobertura
às vezes é uma besteira, às vezes é um pedido que está bloqueado, por besteira, está em cima
do horário, mas aí eu vou, converso com o gerente financeiro, se o gerente financeiro, diz:
"Okay, não vai liberar o pedido”, então está bom, não vai liberar o pedido por isso, porque o
cliente está com título em atraso. Ótimo, o gerente comercial, se o gerente comercial daí ele
(//) o gerente comercial você sabe, ele só quer vender, para ele é vender, o financeiro que
controle lá o que vai entrar o que vai sair, se está devendo ou não, a parte comercial, eles quer
vender, aí fui para o financeiro, o financeiro: "Não, não vai liberar por que está com título em
atraso”, então vamos para o comercial, o gerente comercial diz: "Espera aí que eu estou
vendo... não, não dá para liberar, não, só com o diretor”. Aí vai para o diretor, eu aguardo, se
cada um der uma posição que não libere, então, paciência. Ele estava mesmo, a semana
passada estava com um cliente que estava com uns problemas lá, se atrapalhou, foi uma bola
de neve, se atrapalhou, aí foi o problema. Três dias sem mandar o produto.
Capacidade de Gerenciar Ameaças e Mudanças
Nome: Coespecialização
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 3 referências codificadas [3,73%
Cobertura]
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Referência 1 - 1,02% Cobertura
E assim, a questão que eu me lembro é que o menino não tinha muita comunicação, porque a
gente sabe que (//) como todo mundo sabe tem que ter comunicação com a balança, para estar
correndo, porque isso que eu achei, e isso ele não fazia, deixava por conta da gente, que na
verdade não era da função da gente, a gente era só faturista, a gente era relacionado à questão
de faturamento.
Referência 2 - 1,70% Cobertura
Vê só, a gente (//) todos fazem a mesma função, antes era separado, entendeu, antes, assim, eu
só faturava, ele tomava conta do estoque. Mas eu percebi que uma dificuldade, assim, eu
percebi que não podia ser assim, devido se tivesse o caso de alguém faltar, como é que ia
ficar, se só um soubesse uma função. Então a gente tem hora que ele fatura, tem hora que eu
tomo conta do estoque. Ultimamente era mais ele que estava tomando conta do estoque, mas
devido ele ter entrado de férias, então eu assumi também, então aí hoje eu já sei, já. Questão e
aí fica, a gente divide todas as funções, todo mundo faz a mesma coisa, sabe um pouco...
Referência 3 - 1,01% Cobertura
fazer a programação, e os carros, até às vezes até antes, mesmo, quando a gente menos espera,
chega o motorista: "Não, já carreguei...” e, então assim, são bem ágeis, bem rápido e em
questão disso, como todos terminal, às vezes tem uma dificuldade, um bico que quebrou,
então é muito relativo isso. Mas em questão, assim, de agilidade, rapidez, é de 1 a 10, eu dou
9.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 4 referências codificadas [6,16%
Cobertura]
Referência 1 - 2,21% Cobertura
Então a Tropical fica responsável pela entrega, por fazer essa roteirização, não é. Essa
roteirização é feita de forma manual, mesmo, a gente não tem no sistema uma rotina ou
alguma coisa que faça aquela programação de pedidos já serem fechadas em cargas. Então
geralmente quando a gente vai fazer a programação para o dia seguinte, a gente trabalha nessa
situação de D mais um, tira programação para amanhã (//) vê a programação de amanhã
olhando na data de hoje, para poder já familiarizar, ver a questão de pedidos, volume que vai
ser entregue, quantos carros nós vamos ter disponível, para poder já fazer uma programação
inicial, porque a gente tem (//) existe uma (//) a gente tem uma frota de caminhões, que é uma
frota cativa, é uma frota fixa, vamos dizer assim, X caminhões, e esses caminhões ficam
viajando, hora está em manutenção, ou está com a entrega do dia seguinte.
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Referência 2 - 1,18% Cobertura
porque esse terminal aqui, como concentra as três maiores players do mercado, ele realmente
precisa de um horário diferenciado, não é. A Petrobras carrega bastante, a Shell carrega
bastante, eu falo Shell, mas é a Raíze e a Ipiranga também, então a gente tem esse diferencial
da madrugada, até mesmo é um incentivo a mais para os clientes que são (//) que vêm retirar o
produto, ele tem esse opcional de vir na madrugada e poder carregar mais cedo, entendeu,
para poder.
Referência 3 - 1,77% Cobertura
Eles emitem, isso, tudinho. Então quando (//) a gente fecha o frete por quinzena, então a gente
tem dois dias após a quinzena, a primeira quinzena para fechar o frete para eles, e aí como é o
mesmo sistema fica mais fácil encontrar diferenças, fica mais fácil de encontrar algum erro de
sistema e fora disso os outros parceiros, que a gente tem outros parceiros também (//) têm um
sistema que chama Portal do Transportador, ele é responsável então por (//) a cada
fechamento de quinzena, ele (//) pegar aquele CTR, emitiu o CTR, enviou para o Portal da
Nota Eletrônica o arquivo XML, ele vincula, se vinculou, fechou tudo certinho, aí a gente só
vai entrar aqui no sistema e gerar o relatório para ele.
Referência 4 - 1,00% Cobertura
É. Então foi um facilitador muito grande, esse Portal do Transportador, foi uma inovação
que já tem uns dois, três anos, já, é até legal com os parceiros que não são da Tropical (//)
porque a Tropical é o mesmo sistema da Ipiranga, então não tem problema. Mas as outras,
elas têm essa ferramenta que eles mesmo podem acompanhar todo o (//) emissão
CPF(?38:12), vinculou, entrou tudo certinho...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 4 referências codificadas [6,38%
Cobertura]
Referência 1 - 1,35% Cobertura
É, aí eles vieram aqui... Tem a transportadora que é a Lima, que ela também passa muita
informação. Quando a gente tem um cliente novo, por exemplo, a transportadora vai lá, ela
vai fazer o fotograma para (//) assim, pegar a melhor rota que tem que seguir, a rota mais
segura, então ela faz todo esse estudo, junto com o assessor de transportes que também não
fica aqui, é uma pessoa que fica externo e ele cobre várias regiões ele não fica só em Suape,
por exemplo, ele pega Pernambuco, pega Alagoas. Então a transportadora vai com o assessor
de transporte e faz todo esse mapeamento, aí quando fizer esse mapeamento passa lá para o
pessoal da programação.
Referência 2 - 1,67% Cobertura
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Então antes de atender o cliente, por exemplo, a gente tem que fazer primeiro todo esse
mapeamento. Aí, esse imputed, quem recebe, quem faz, quem pega essas informações é a
transportadora junto com o assessor de transportes. Se for possível, o pessoal da própria
programação vem aqui. Assim, eles sempre tentam agendar uma visita, pelo menos
anualmente, nas bases de distribuição para entender, porque assim, isso aqui foi feito há dez
anos atrás, com certeza na realidade de hoje, não é a mesma de dez anos atrás. Então ele tem
que vir aqui, entender o que mudou, entender o que mudou no carregamento, porque é que
está demorando mais, o tempo de carregamento, ele é medido também, da hora que o
motorista chega aqui até a hora que ele sai, todos os carros são rastreados e ele vai contando
pelo rastreador do carro.
Referência 3 - 1,55% Cobertura
Tem, a transportadora ela recebe tudo isso, na verdade, isso é mais a gerência da
transportadora do que minha, entendeu? Então ela é que vai avaliar tudo, quando ela (//)
quando a gente recebe isso aqui, lá, sei lá, 20h, vamos supor, ele vai disponibilizar isso, e a
transportadora recebe um e-mail com isso aqui no arquivo, entendeu? Aí ele vai criticar, ele
vai dizer: “Olha, se essa programação estiver assim, esse carro não vai conseguir cumprir por
causa disso, disso e disso”. Então antes de a gente liberar os carros para carregar, a
transportadora tem que criticar a programação, se for o caso, o pessoal lá altera o que tiver
que alterar, aí fala pra gente assim: “Agora pode faturar”, aí a gente vai, fatura e libera o
motorista para carregar.
Referência 4 - 1,81% Cobertura
...diferentes, é. Inclusive o sistema lá é diferente, lá é armazenagem, então eu só vou carregar
o que eu armazenei lá, por exemplo, eu recebi um navio de 1 milhão de gasolina, eu emito
uma Nota Fiscal de armazenagem de 1 milhão de gasolina, quando esse 1 milhão acabar, eu
não tenho mais, entendeu, aquilo ali, ele zera, todo dia o estoque tem que estar zerado. Eu
mando um carro para carregar e ele me devolve a armazenagem exatamente do volume do
carro. E então eu faturo, então eu dou uma saída e dou uma entrada, dou uma saída e dou uma
entrada. Claro que ele soma e no final do dia ele me dá uma nota grande de todos os carros
que carregaram, mas tudo o que eu faturei, ele tem que me devolver, então no final do dia o
meu estoque tem que estar zerado, entendeu? Pelo menos a movimentação de entrada e saída
tem que zerar. E eu fico só lá com o saldo que eu tenho armazenado.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 4 referências codificadas [2,96%
Cobertura]
Referência 1 - 0,53% Cobertura
.é isso aqui, todas as vezes que eu faturo um cliente CIF, pronto, aí no caso, aí tem uma
solicitação relativa ao cliente CIF, todo faturamento é efetuado a gente manda para o e-mail
da transportadora a nota fiscal, automaticamente esse carro só sai daqui depois que ela mandar
o conhecimento de transporte.
Referência 2 - 1,14% Cobertura
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Isso. Isso aí a gente só paga (//) aqui, na realidade, a gente tem a comprovação de que a
transportadora fez a sua viagem, então automaticamente do dia 1º ao dia 15 a transportadora
vai fazer uma fatura e vai mandar para mim todos esses conhecimentos referentes a esses
períodos. Aí no caso, pronto, quando ela manda para mim, esses conhecimentos vão ser
lançados no sistema para fechamento e gerar o crédito financeiro para o cliente, para no caso,
o transportador. Isso, para o transportador. Aí no caso, pronto, aí a questão da quantidade de
carros que eu hoje, está na faixa de 14 carros, você vê que o fluxo de conhecimento está muito
grande, entendeu.
Referência 3 - 0,90% Cobertura
Exatamente, então você acaba, querendo ou não, sobrecarregando e no caso você vai fazer as
outras atividades, mas querendo ou não você vai ficar limitado por conta dessa questão desses
conhecimentos. Então o pessoal do setor administrativo verificou a questão junto com a
informática para tentar implementar esse sistema, para fazer com que ele também, da mesma
forma que a gente está fazendo com as notas de compra da Petrobrás, dar entrada com o
XML. É porque o XML é só você pegar o arquivo XML e fazer a importação...
Referência 4 - 0,40% Cobertura
Isso, é porque ainda vai depender do emissor, a gente só vai fazer a transmissão, a parte
transmissão se torna até mais fácil, digamos assim, não é, já para a transportadora, realmente
ela vai ter que se adequar a essa sistemática.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 2 referências codificadas
Cobertura]

[2,07%

Referência 1 - 1,74% Cobertura
antigamente quando programávamos o carro, sempre que tinha uma ordem de carregamento,
tirava aqui, o motorista ia para o terminal com a ordem de carregamento, o Temac que
implementou o Canal Cliente, deu acesso ao link, ele me passou, eu tenho o link, tenho uma
senha, programo o carro lá, tem lá no Canal Cliente, na web, lá, o que o carro vai carregar,
coloco, não precisa sair com papel nenhum, estou com a nota na mão, é bem mais fácil e mais
prático, tem um computador lá, tem uma TV. Antigamente, aí diziam: "Desse jeito é muito
facão, passando um na frente do outro”, que eles diziam. Chegavam com o carro aqui: "Omar,
quero esse carro aqui”, marcava lá, marcava o carro. “Tem quantos na minha frente?”, - “Tem
10...”, mudou, é tudo on-line, tem uma TV com um computador, eu faço a minha
programação aqui, o motorista vai lá no guichê, aí digita o CPF, e o código do cartão, aparece
lá a programação dele. Apareceu a programação, aí sai o cupom, “é isso mesmo a minha
programação? É...”, retirou, confirmou, fica aguardando só a chamada no computador, e isso
ocorre quando, ocorre quando entra e sai. Aí, é ótimo, quanto a isso aí é ótimo, o Canal
Cliente mudou muito. No Pandenor onde vocês estavam, no Pandenor não tinha, também,
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quando chegava com a ordem, entregava na portaria, fazia uma programação, agora é tudo online.
Referência 2 - 0,33% Cobertura
Quanto a isso é bom. É tudo on-line, acabou o carregamento, Sílvio, o último carro que saiu,
digitou na saída, finalizou no sistema, a gente já é rodado, o terminal automaticamente, no
sistema, você já vai, já direto no relatório, já sai tudo on-line.

Nome: Descentralização e Decomposição
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 3 referências codificadas [4,40%
Cobertura]
Referência 1 - 1,07% Cobertura
em Suape, então as pessoas estão lá, então lá eu tenho equipes com as seguintes funções:
assistentes de logística, coordenadores e linkados a essas estruturas, nós temos, departamentos
de (//) pessoas de qualidade, motoristas, pessoas do jurídico. Por que: porque nós (//) imagine
que você tenha, eu tenho aqui no escritório, o nosso escritório está aqui, okay, tudo bem, não
necessariamente vai precisar de ter uma pessoa de uma equipe lá, que não tem (//) não está
diretamente ligado diretamente ao operacional, como a pessoa jurídica, como a etc., (//) mas
você tem filiais espalhadas: Goiânia, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Teresina, e por aí
vai...
Referência 2 - 1,94% Cobertura
Mas o foco maior nessas filiais é o operacional de base, então essas bases fazem o
atendimento ao motorista, ou seja, a recepção dos motoristas, tanto para carga como descarga,
eles fazem a distribuição, a coleta e a distribuição de documentos, então eles estão trocando
informações ali e estão administrando o negócio ali. Então quem é que contata, por exemplo,
o terminal, o Pandenor, é a base, trabalho aqui, mas eu não meto o meu dedo lá, não me meto
a estar conversando com o terminal, porque eles são operação exclusiva ali, de comunicação
com a base da Total, operação, base, ele faz o elo de comunicação com o terminal. Então ele
está supervisionando como é que está o fluxo, se a plataforma parou, se o carro quebrou, se o
carro chegou, se vai precisar de horário extra para atender a equipe de vendas. Ele vai estar de
olho como é que está a qualidade do produto, se está saindo, como é que está a resolução da
ANP 44, que é a amostragem de combustíveis, tudo inerente a carga e descarga, o que está
acontecendo ali, é de responsabilidade da base, acompanhamento da base, porque ele vai
acionar os setores, ele vai informar setores, para que essa informação sirva de negociação.
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Referência 3 - 1,40% Cobertura
Mas a Total, ela se organizou, eu tenho equipes de base que cuidam de assuntos de base,
focadas na operação carga e descarga e tudo que está envolvido. Eu tenho equipes focadas em
atendimento ao cliente, inclusive uma diretriz da empresa é: não é qualquer um que fala com
o nosso cliente, quem fala com o nosso cliente é a minha dupla de negócios, e a minha dupla
de negócios, reforçando, é o assistente de negócios mais o consultor de negócios.
“Entrevistado 5, você trabalha na operação de caminhão, você fala com o cliente?”, não,
posso vir a falar, se eu tiver um assunto em que eu seja especialista e que venha, me
direcionam a demanda, vou estar falando com o cliente eu vou concordando mas eu não vou
falar: "Cliente, por gentileza, olhe, eu estou acompanhando a logística aqui e eu tenho lá dez
carros parados no pátio, veja aí, por favor, me ajude?”,
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 1 referência codificada [1,27%
Cobertura]
Referência 1 - 1,27% Cobertura
Elabora um e-mail para a consultoria, só que a consultoria é aquela coisa, ela analisa a
questão, só que ela não tem a autonomia de resolver. Ela vai diretamente na diretoria da
empresa, o dono. Certo? Isso é feito semanalmente. E nós só temos aqui o resultado desse
questionamento, que nós (//) nesse levantamento, nessa... certo, não temos assim... a gente não
lida diretamente, porque o que interessa a nós aqui, a rotina é um padrão a seguir. E a
mudança principal, que hoje nós trabalhamos é em cima de preço.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 6 referências codificadas
[4,87% Cobertura]
Referência 1 - 1,49% Cobertura
justamente, o atendimento é diretamente com o consultor, eu simplesmente fico na parte da
(//) a gente fica aqui na parte da logística, por exemplo, às vezes o cliente está com um
problema de entrega, ou para saber se o pedido dele está liberado, que aqui a gente aprendeu
aqui que isso faz parte também da logística, entendeu, eu que lido também da conta, da
liberação do pedido, até porque influencia na nossa distribuição, não é, a minha distribuição
está baseada na entrega. Se eu tiver 10 pedidos e nenhum estiver liberado, eu não posso fazer
uma programação até eles terem liberado, porque eu não tenho nada, ainda, só tenho um
projeto de pedido a partir disso, os clientes que vão pagando é que vai aparecer a minha
entrega, aí vai, aí é aquela história, o de Recife pagou, o de Goiânia pagou, mas não fechou o
carro, tem que mandar um carro assim para poder atender todo mundo.
Referência 2 - 0,27% Cobertura

437

Não, do seguro, sim, do seguro tem um site que (//) da seguradora, onde a gente entra, faz a
consulta do cliente e faz a averbação da carga. Aí a gente faz isso.
Referência 3 - 0,32% Cobertura
ela não tem, tem uma equipe que é a de negócio de legislação, parte tipo, uma coisa de(//)
financeira, aquelas, tributária, no caso, a questão tributária, tem um setor da empresa que é...
Referência 4 - 0,85% Cobertura
específico para isso. Era para ele fazer toda parte tributária, ele faz, mas ainda deixa a desejar,
não é, porque às vezes não é local, é centralizado no Rio, a empresa é muito centralizadora,
entendeu, tudo tem que acontecer, tudo tem que sair do Rio, tudo que eu fiz, que não tem no
manual, eu tenho que mandar um e-mail: "Estou começando a fazer isso”, aí como essa (//)
essa centralização acaba engessando o resto, a gente fica menos, com menos (//) com pouca
mobilidade, pouca ação de atividade...
Referência 5 - 1,01% Cobertura
é como eu te falei, é centralizadora e a gente tem que seguir, apesar de ter uma equipe para
isso, tem uma equipe para tomar conta de tudo isso, mas até agora não... a equipe, por
exemplo, se eu estou engessado, a equipe também está engessada e acabou nisso, ninguém faz
nada, só faz o que alguém autoriza, o que o pessoal faz, aí já não tem (//) não sei se falta um
pouco de iniciativa de lá, porque daqui a gente faz o que pode, mas não sei de lá falta uma
iniciativa deles, ou eles não tem a menor brecha, uma brecha que a gente pensa que eles têm,
não é. Aí é por isso que... é por conta disso.
Referência 6 - 0,93% Cobertura
A gente tem agora o diferencial do terminal, o Pandenor é um dos mais rápidos, hoje, aí isso
também ajuda a gente a fidelizar o cliente. E... mas a princípio eu tenho (//) tipo, os
consultores também ajudam, por exemplo, essa coisa da influencia deles para vender. Por
exemplo, vai que tem amigos, parentes que têm posto, vai ajudando a fidelizar os clientes,
muito mais isso. Se bem que amigo e parente não vai muito não, porque tem às vezes quer
mandar nessa empresa, chega aqui querendo mandar, na verdade, aqui, mas a princípio é feito
dessa forma.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 6 referências codificadas [7,63%
Cobertura]
Referência 1 - 1,33% Cobertura
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Na minha percepção ela é muito diferente, ela não (//) assim, eu não sei por que é uma base
que os donos são de fora e as pessoas que tomam conta, não levam muito a questão a sério,
então assim, às vezes a gente tem muita dificuldade, como eu falei no começo, em questão de
comunicação, entendeste, eles não são pessoas que se comunica tanto, de a gente às vezes está
com um problema e assim, é muito difícil ter um retorno imediato, de resolver aquela
situação. Então é muito diferente. A questão...
Referência 2 - 1,39% Cobertura
é meio que esquecido, entendeu, quando a gente tem um problema aqui a gente tem que estar
chamando direto, chamando, chamando e assim, não é aquele negócio, não só, não tem como
resolver, não tem como ele resolver, porque a gente não tem a questão, vamos dizer, o acesso,
por alguma máquina que quebrar, a gente é duas e meia para poder a máquina chegar, não é
aquele negócio que a gente tem um livre acesso de dizer, a liberdade de resolver, de comprar,
de alguma coisa. Então assim, nessa questão a empresa é muito falha.
Referência 3 - 0,79% Cobertura
acho que na questão de livre acesso ao sistema, que é que meio reduzido, a questão da (//)
assim, é meio que limitada, há muitas coisas que a gente podia se resolver por aqui mesmo do
que passar com a gerência, esperar eles resolverem para a gente poder efetuar a liberação de
uma nota, entendeste?
Referência 4 - 0,88% Cobertura
É, ela centraliza tudo, entendeste? Quando a gente sabe de alguma coisa aqui, da metragem, é
por que às vezes eu: "Ah, quanto é a metragem?”, que eu vejo dos meninos, as outras nem
sabem: "Quanto é a metragem aí da gente para armazenar, é de quanto? Seria de quanto?”, eu
é que procuro saber, assim, essas questões de frete, valores.
Referência 5 - 1,20% Cobertura
Até a venda, porque é (//) geralmente, assim, os vendedores, eles que vai, não é, então assim,
não tem contato, geralmente, o vendedor, para saber como foi, não é, aquela questão rotineira
de fazer uma reunião e mostrar os seus (//) como é que está sendo, por exemplo, levando o
nome da empresa ao cliente. Então assim, então fica até difícil, a gente não sabe como é a
questão, o convívio entre vendedor e cliente, entendeu, aí é que (//) complicado.
Referência 6 - 2,03% Cobertura
Como cliente, pronto, porque tem, muitos até, quando ligavam a gente dizia: "Tenta ligar para
o vendedor...”, - "Não, Pelo Amor de Deus, moça, eu não quero falar com vendedor, não, eu
não quero nem conversar com vendedor, só que diga alguma coisa...”, eu disse: “Não, deixa
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para lá, quando é no outro dia ele liga lá: "Obrigado...”, não sei o quê lá. Porque estava vendo
que na verdade não era questão da gente, quem tinha que dar satisfação era o vendedor. Não
é, então assim, a gente sempre aqui, tentava buscar da melhor forma, para que o cliente, pelo
que o erro que foi feito pelo vendedor depois ele não ficasse com raiva da empresa e a gente
tentava buscar da melhor forma, para que no outro dia ele pudesse comprar de novo.
Entendeu.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 2 referências codificadas [6,08%
Cobertura]
Referência 1 - 2,53% Cobertura
É como eu te disse, o macro, o funcionamento do macro e o acompanhamento, as decisões
estratégicas são todas tomadas no Rio de Janeiro, não é, tem gerências lá de planejamento,
não é, operacional e de capacitação operacional que fica o tempo todo pensando isso e nessas
oportunidades. A gente só faz operacionalizar, aqui, na verdade, nessa base aqui, nós não
temos, assim, muita influência nessas decisões estratégicas, só é passado para nós a demanda,
para a gente operacionalizar.
Referência 2 - 3,55% Cobertura
É, a gente... define assim, alguma (//) já ocorreu, não sei há quanto tempo atrás, mas, por
exemplo, você percebe que está existindo uma demanda maior - como eu te falei - por
exemplo, em algum momento está existindo uma demanda maior do álcool hidratado, em
outro momento, não, era a gasolina, a ANP aumentou o percentual do álcool anidro, então a
gente pode fazer toda uma jogada de tancagem para viabilizar o aumento dessa demanda.
Então eu tenho um tanque maior que está com álcool, mas a demanda do álcool caiu muito, eu
posso substituí-lo por um tanque menor e botar esse tanque maior para outro produto que está
(//) isso a gente faz aqui, sem precisar de interferência.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 3 referências codificadas [4,26%
Cobertura]
Referência 1 - 2,12% Cobertura
Não, fica no Rio, que é central de serviços, onde lá ele tem todas as informações que ele
precisa. Só que como é uma central no Rio de Janeiro, não é um 0800, vamos dizer,
convencional e muitas vezes o cliente se sente mais (//) é mais fácil ele ligar para a base. Não
é, então às vezes nós temos condição de informar, outras vezes, não. Nós temos condições de
informar questões operacionais, não temos condições de informar questões comerciais. Então
qualquer questão que seja comercial, a gente redireciona o cliente ou para ele ligar para a
central ou para ele ligar para o contato dele, que é o Assessor Comercial da Ipiranga. E em
relação ao operacional, o cliente quer saber sobre carregamento, querendo saber se o pedido
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vai ser atendido, aquela coisa toda, geralmente ligam muito para cá, a gente passa alguma
informação para ele, sim.
Referência 2 - 0,91% Cobertura
É, nesse ponto, hoje nós temos - como eu te disse - vamos dizer, uma definição. A gente tem
um sistema próprio que roda a questão dos pedidos, roda o faturamento, e a parte, vamos dizer
assim, logística, integrada, é feita pela Tropical Transportes, que fica (//) é uma empresa do
grupo da Ipiranga, são funcionários da Ipiranga, também, só que é transportadora.
Referência 3 - 1,23% Cobertura
isso, tudo por aqui (//) como eu te disse, todo o processo a gente (//) toda situação a gente tem
que redirecionar para a matriz, o que a gente tem autonomia para resolver aqui, a gente
resolve, mas casos como esse, como a ANP, por exemplo, qualquer situação de uma
fiscalização, alguma autuação, alguma coisa, que nós envolvemos a Área Jurídica da Ipiranga,
que é uma pessoa, que tem uma pessoa responsável que trabalha com os órgãos
regulamentadores e a gente envolve sempre essa equipe.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 5 referências codificadas [6,24%
Cobertura]
Referência 1 - 1,15% Cobertura
Então, tem esse sistema lá, que eles rodam, tem lá os pedidos no sistema, ele alimenta esse
programa e ele roda e gera a programação, de acordo com o que foi mapeado, de onde é que
está cada cliente, entendeu? Isso não é feito por mim aqui, isso é feito lá em Piracicaba, a
gente já recebe ela pronta. Então o motorista ele vem, ele dá normalmente duas viagens por
dia, a primeira na madrugada, ele recarrega, e segue para fazer os clientes e ele vai seguir
aquela ordem que está programada, entendeu, porque (//) deixa só eu te mostrar, para você ter
uma ideia.
Referência 2 - 1,75% Cobertura
Não, a gente não, é como eu te falei, tudo (//) a gente, é como eu te falei, a gente aqui
basicamente só libera o caminhão, mas essa parte de produto é questão de abastecimento, tem
um setor de abastecimento lá em São Paulo, que cuida disso. Por exemplo, se o cliente, ele
consome 2 milhões de litros por mês do diesel, aí ele vai chegar lá, o pessoal de
abastecimento vai dizer: “A gente tem condições de atender? Porque eu tenho outra tancagem,
reduzida, será que eu vou conseguir atender esse cliente?”. Então tudo isso tem que ser
mapeado, porque não adianta pegar um cliente que eu não vou conseguir atender, entendeu?
Mas a gente aqui não participa muito disso, quando a gente vê, já tem um cliente novo que a
gente está atendendo. A gestão da gente em relação a isso daí é muito pouca, entendeu?
Porque a tarefa principal da base é distribuir.
Referência 3 - 1,22% Cobertura
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É, é distribuir, pegar o caminhão e botar ele para fazer entrega. Essa gestão de abastecimento
eu tenho muita (//) eu falo muito com o pessoal de abastecimento, quem tem contato aqui sou
eu. Então assim, se eu estou vendo que o estoque está abaixando demais, então eu estou
sempre em contato com eles que é para a gente manter um equilíbrio. Mas em atendimento a
cliente a gente não participa, entendeu, é o time do comercial, junto com o abastecimento,
junto com S.S.M.A., junto com a transportadora, com transportes, então eles é que fazem todo
o estudo para ver se a base consegue atender.
Referência 4 - 0,84% Cobertura
É, tem a frota própria que é a das entregas CIF, que é a Lima Transportes, mas a gente só
trabalha com ela, o resto é só FOB. A Lima, ela faz tudo, ela faz programação, ela faz coleta,
aviação, a Lima faz todo o meu transporte, aqui em Pernambuco. Em outros Estados aí tem a
Lima e outras transportadoras também, quando a Lima não consegue atender o volume todo,
mas aqui para mim, em Suape, eu só tenho a Lima.
Referência 5 - 1,29% Cobertura
É, eu acho que deve ser mais vantagem terceirizar, assim, eu não sei, porque realmente eu não
consigo (//) a gente não recebe essa parte de custo de frete e tudo mais, mas desde... muito
tempo, muito tempo que a Shell não tem mais frota própria. A Shell, ela tinha, como a Esso
tinha, todo mundo tinha frota própria e ela vendeu todos os caminhões para poder ter
transportadora contratada, eu acho que isso faz uns 20 anos, que a gente trabalha nesse
sistema. Então deve ser vantajoso, não é? Porque eu acho que a parte de manutenção do
caminhão é muito grande, é muito mais alta do que pagar o frete à transportadora, entendeu?
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [0,97%
Cobertura]
Referência 1 - 0,97% Cobertura
nesse caso aqui, o comercial, a gente tem um setor responsável, que é os assessores e a nossa
área de vendas, até mesmo na nossa matriz, que é o telemarketing. Aqui é mais voltado à
questão do controle de estoque e ao faturamento, a parte mais burocrática fica comigo, a parte
de faturamento fica com Adonias, mas geralmente, pronto, um exemplo, ele chega um pouco
mais tarde, mas aí no caso o (Robinson? - 16:50), também é a questão do faturamento, aqui a
gente sempre faz essa troca, sempre faz, mas a parte mais burocrática fica comigo, controle de
estoque...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [1,34%
Cobertura]
Referência 1 - 1,34% Cobertura
Meu poder de negociação vai geralmente entre eu e meu cliente e podendo chegar até a minha
gerência. Porque eu posso passar a informação. Tipo, se alguém e tiver um preço (//) se
estiver muito, muito abaixo que o nosso preço, a gente não vai conseguir acompanhar, eu
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tenho que passar para a minha gerência, para que ele possa tomar uma ação de imediato para
nós poder estarmos competitivos e não fora do mercado.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,67%

Referência 1 - 0,67% Cobertura
Porque se a gente fosse acumular a questão de vender e tratar com clientes, é muito mais
complicado para você depois pensar ou ter uma eficácia numa roteirização e numa entrega.
Não que as outras façam de maneira errada ou não consiga, ou trabalhe, assim, com
dificuldades, consegue, todas conseguem, agora, que é melhor a gente dividir setores e cada
setor tem mais eficácias em ter resultado, com certeza, não é.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 3 referências codificadas
Cobertura]

[2,26%

Referência 1 - 0,51% Cobertura
Reduziu, está reduzindo, só estamos agora (//) tínhamos 18 carros próprios, diminuiu, reduziu,
no Rio Grande do Norte ficaram com 8, o que tinha daqui, levaram embora, tirou em
Cabedelo ficou também só com agreste, tirou, tirou, disse que não estava valendo a pena,
colocaram tudo no sistema, foi colocado tudo no sistema, disse que não valia a pena o
transporte, não estava valendo a pena.
Referência 2 - 0,81% Cobertura
a nossa consultora, ela tem uma ampla, no Mercado, ela é bem conhecida, ela já trabalhou na
Total, aí é uma gama de (//) é vasto o conhecimento que ela tem do mercado, com clientes e
ela é de chegar e (//) às vezes o cliente não quer, “Estou mandando 10 mil para vocês, viu...”,
- “Tá bom, tá, tchau...”, -“Pode botar 10 mil para ele”. Aí quando chega lá: "Pôxa, não
chegou? “Descarrega”, aí: "Está comprando é quanto, Silvio?”, -“Estou comprando é X”, “Pronto, vou fazer, estou mandando 10 mil, viu...”, - “Tá, tchau...”, quando você pensa que
não, o carro chega, ela é assim. Quando você pensa que não, o carro chega.
Referência 3 - 0,94% Cobertura
Ela às vezes chega lá com umas planilhas doida, às vezes tem hora, eu até pego algumas
coisas. Eu (//) ela passou um (//) como eu fui para essa parte comercial, ela passou: olha,
segunda, quarta e sexta é o dia dos clientes, tu liga para esses clientes aqui”, eu disse: "Não,
quanto a isso, tudo bem”, porque a gente já sabe mais ou menos os dias que os clientes vão
comprar, a gente já sabe. Mas aí ela tem uma planilha lá, desses três dias, quando a gente
pergunta alguma coisa, mas tem hora se a gente pergunta alguma coisa, porque você para
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vender um produto, você deve conhecer o produto que você está vendendo, mas tem hora que
falta isso. Tem hora não sabe explicar ao cliente como é e chega aqui, está com essa nota.

Nome: Governança e Gestão do Conhecimento
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 7 referências codificadas [9,98%
Cobertura]
Referência 1 - 0,99% Cobertura
É essa a diferença. Então esse processo de distribuição tem que seguir, para o CIF, a
obedecendo essa Janela de Entrega, nós fazemos o acompanhamento dessa entrega, não é,
então nós ficamos atentos se a base está com um alto volume de concentração de carros e vai
demorar o carregamento e se isso pode comprometer essa Janela ou não, se (//) agora nós
estamos monitorando, olha, nós estamos programando, está tendo manifestação aí, na
redondeza, então, ôpa, a gente vai ter que alertar o cliente dizendo que pode segurar um
pouquinho esse veículo, para que ele não entre no meio de uma manifestação carregado...
Referência 2 - 0,77% Cobertura
As mudanças, é, Silvio e Lucas, as mudanças, elas podem acontecer diante de (//) eu estou
com uma agenda aqui, talvez dois de cenários: uma mudança de processo, uma melhoria para
ganhar produtividade, mas que ganhe produtividade e você vai estar reformando, não é,
positivamente. Ou uma mudança legal se taxado muda, se a ANP impõe, se a fiscalização
determina, a gente está mudando, a gente está vivendo isso, inclusive, nesse momento nós
estamos vivendo isso.
Referência 3 - 1,19% Cobertura
Um exemplo, rotina na Nota Fiscal Eletrônica, já está previsto agora para 1º de Março, no
Distrito Federal, uma alteração da versão da Nota Fiscal para o cliente, e aí nessa versão eles
estão exigindo que o transportador, no campo de dados do transportador, registre o CNPJ das
pessoas. Porque isso, porque nem todas as operações hoje da Total ou de qualquer outra
distribuidora, no nosso cadastro o transportador tinha esse CNPJ, eu dizia que o FOB, por
exemplo, ele era a placa tal, o motorista tal, e o transportador próprio, mas dentro do meu
cadastro próprio, eu não tinha o CNPJ e esse banco de dados eu gero aqui e transmito para a
Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda valida essa nota fiscal, e autoriza o uso,
correto?
Referência 4 - 0,21% Cobertura
Nesse momento, ela vai dizer: "Ôpa, contribuinte, qual é o transportador dessa mercadoria”,
ele está querendo chegar em alguém...
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Referência 5 - 1,91% Cobertura
Pode ser físico. Não é, mas ele quer encontrar, ele quer ver quem é que está transportando, ele
já está começando a amarrar as coisas. E aí nós vamos ter que mudar a nossa rotina? Vamos.
Porque eu tinha uma rotina que eu colocava em grande parte do FOB, próprio, o CNPJ,
sempre fizemos assim. Certo ou errado, não sei, mas legalmente, hoje nós descobrimos que
vai ser necessário, para isso a gente vai ter que criar nossa estratégia, vamos ter que criar um
banco de dados para o transportador, vamos ter que informar esses clientes que vão começar a
receber a Nota Fiscal Eletrônica com informação de transportador, vamos ter que fazer
amarrações no sistema para automatizar o processo, a mudança vem aí, ou a construção de
uma melhoria na minha rotina, estou perdendo tempo aqui, estou armando aqui, está me
encaixando aqui, estou tendo que usar duas, três pessoas para fazer essa rotina aqui, então a
gente cria estudos de viabilidade, para isso nós temos orientação interna, formulários,
procedimentos, não é, você constrói esse documento, entrega a uma equipe interna de
desenvolvimento de rotina e se prepara isso dentro de um prazo estipulado, e nas entregas
para cada.
Referência 6 - 1,83% Cobertura
Sim, o que é que acontece: o nosso sistema hoje, ele não sugere, ele não tem hoje uma
inteligência de qual é a rotatividade do cliente, o que nós temos é um planejamento de vendas,
então hoje (//) aliás, vamos falar, essa semana, iniciamos em 23 que vai a 28, de 23 a 28, qual
foi o planejamento de eu contatar o cliente nessa semana, foi na semana anterior, nessa
semana anterior a equipe de vendas entrou no sistema da empresa e cadastrou: "Segunda, eu
vou contactar o cliente A,B, C, D, E, F, G ,H, L, J... na terça-feira, o cliente D, E, F, G, H, I...
e vai, na quarta-feira, o cliente tal”, o que não impede de você ter uma transição ali, a entrada
de um cliente que não estava previsto, ou de uma tiração de um cliente que não estava
previsto, não impede, mas você tem um planejamento de ligações ativas. E nesse
planejamento é onde a gente (//) é feito já pensando na realidade do cliente e nos dias
frequentes que ele vem comprando isso para gente. Então a inteligência ainda não esteja
dentro do sistema, a gente pega ele contactado, do dia a dia, da rotina, faz o planejamento e
aplica, é por aí que a gente vai mapeando.
Referência 7 - 3,08% Cobertura
Ou o cliente: ”Entrevistado 5, como é que está o preço da minha gasolina?”, - “Ah, deixa eu
ver aqui...”, aí eu passo um preço que não tem nada a ver com a tabela, calculado, tudo, é esse
o cuidado. Por que: porque nós tivemos base em que qualquer um puxava ligação e era o
cliente, o cliente ligava e dizia assim: "Olha, eu gostaria de saber se o meu produto já foi
carregado”, quem atendia era o José: "Olha, o seu produto, pode ficar tranquilo, só falta
carregar”, e o produto não chegava, aí o cliente ligava de novo, atendia o João: "Ah, o senhor
não soube, não?”, - “Não...”, - “Ah, porque o carro quebrou, nem chegou a c carregar, está
aqui em frente, no estacionamento. Aí o cliente ligava depois, aí atendia a Maria, a Maria
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dizia: "Olhe, onde é que ele está, eu nem estou sabendo, nem de uma coisa, nem de outra, o
senhores aguardem, me deem um tempo que vou verificar”, então o cliente ficava louco. E a
Total disse: "Não, a gente precisa acabar com isso, porque a partir de hoje quem vai falar com
o cliente é a dupla de negócios”. Agora, a logística seja montagem de carro que é preparar nos
terminais, seja na base, precisa estar de antenas ligadas no que está acontecendo que não está
favorecendo o ritmo normal dos processos, para que eu possa entregar ao cliente dentro do
prazo que foi combinado. Porque: porque o que estiver acontecendo, eu preciso posicionar
vendas: "Vendas, atenção, no terminal X está com grande concentração, o ritmo de
carregamento baixou, estamos carregando um carro por hora e isso pode vir a afetar a entrega
para o cliente”. Vendas: "Ôpa, cliente, atenção, você vai ficar informado que está acontecendo
isso, isso, isso”. E não o efeito contrário: "Total, estou sabendo que vocês não vão conseguir
entregar dentro do prazo acordado porque quebrou uma bomba lá no terminal”, aí você me
pergunta como que o cliente soube disso, não sei. Ele tem os canais dele.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 6 referências codificadas [6,36%
Cobertura]
Referência 1 - 1,09% Cobertura
por que hoje o mercado, ele é muito instável, se você, como a maioria dos postos, são
bandeira branca, e como é que você consegue hoje, principalmente na realidade como a do
nordeste: é competitividade no preço. Hoje não tem esse negócio: "Não, porque fulano de
tal...”, que ele sabe que o produto é da própria Petrobrás. Todas distribuidoras comercializam
um só produto. É distribuído pela Petrobrás, e onde tem melhor preço é onde eles estão.
Referência 2 - 0,73% Cobertura
Isso nós temos uma consultoria, que ela é responsável para tratar de imediato, todas essas
nuances. Tudo que há de novo, tudo o que há de resoluções, normas e tudo, a serem
cumpridas, tudo vem antecipadamente através deles, a gente não se preocupa muito, que eles
são responsáveis em implantar.
Referência 3 - 0,65% Cobertura
Foi uma forma que se encontrou de diminuir custos, assim, com pessoas, porque antigamente
era uma pessoa destinada àquilo, e aí nós temos a consultoria que dá apoio até hoje. Aí eles
tomam conta tanto da parte de legislação, como toda a parte de marketing e tudo.
Referência 4 - 0,77% Cobertura
Não, isso aí, é como eu lhe falei, essa parte aí, os consultores, eles conseguem todas as
informações, são passadas para o escritório, através de uma secretaria lá, uma menina, que é
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analista de vendas, ela compila tudo, faz planilhas com todos os dados, elabora o e-mail, é...
toda quarta feira é feito isso.
Referência 5 - 1,80% Cobertura
Então, isso eu acompanho diariamente enquanto eu faço o controle de estoque, eu acompanho
diariamente isso aí, eu vejo que o meu estoque está lá em cima e vejo também que a minha
cota – isso já vem do mês passado, isso já vem do mês passado, um pouquinho alto – a minha
cota, ela está atrasada, eu tenho que informar isso por e-mail para a diretoria da empresa, para
que a diretoria tome ações no sentido de o que é que se faz para desovar o estoque, é aquilo, é
baixar preço, não tem outro remédio, não tem outra via de regra, não. Tem que ser isso, baixar
preço, está ali, são informados que a partir, por exemplo, hoje, que se chegar uma oferta de
navios para entregar amanhã, eu não tenho condições de pegar navio.
Referência 6 - 1,31% Cobertura
É um absurdo... se as pessoas, por meio centavo compram da outra distribuidora, veja quanto
três, quatro, cinco, seis... entendeu, essa margem, isso você estabelece, tudo tem o seu fator. E
o giro do produto é o quê, hoje é o diesel, o biodiesel, e a oferta de biodiesel onde comprar,
porque tem Quixadá, Bahia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, onde comprar, onde é, a
questão de frete, tem que ser feita essa análise antecipadamente para você não fazer besteira,
se você comprar um álcool caro consequentemente você vai ficar fora.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 9 referências codificadas
[7,39% Cobertura]
Referência 1 - 0,27% Cobertura
É, a gente tem um (//) a gente tem mudanças que acontecem em si, por exemplo, a parte de
ANP, por exemplo, a ANP exige agora a garrafa, não é, a gente tem...
Referência 2 - 1,28% Cobertura
É, tem essas mudanças, é mesmo que imposto, a gente não tem o que fazer, tem que seguir. A
parte de mudança de operadora, não, como é? Da quantidade de produto, a gente não vai
mexer tanto, porque isso fica a parte do terminal, a questão de garrafas, sacolas, que a gente
tem que preencher, isso vai (//) atrapalha um pouco, porque às vezes quando as vendas estão
muito aceleradas, a gente vai ter que parar para preencher garrafa para poder mandar,
atrapalha um pouco na distribuição, na distribuição, até mesmo no atendimento dos FOB,
também, que fica aqui na porta e a gente vai ter que (//) todo mundo (//) se todo mundo pedir
garrafa e agora tem seguro, também, todo mundo pedir garrafa e seguro, a gente vai fazer
cinco pessoas por dia, que é muita coisa.
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Referência 3 - 0,26% Cobertura
Tem, dificuldade, tem, porque o sistema da gente não é tão (//) ele não é tão amarradinho, ele
não, é a única palavra que eu posso dizer, ele não expõe...
Referência 4 - 0,45% Cobertura
É, ele não é sincronizado... é, ele não é parametrizado, a palavra é essa, parametrizado. Ou
seja, o seguro, eu tenho que entrar no site da seguradora e fazer o seguro. Eu não sei lá na
concorrente da gente aqui em Recife, ele apertou o clic, já assegura, não é...
Referência 5 - 0,20% Cobertura
Já faz o seguro, entendeu. Aí a gente, não, a gente tem que imprimir a nota, pegar a nota, e
fazer o seguro, se o cara...
Referência 6 - 0,38% Cobertura
É à parte. Se o cara tiver seis notas, eu tenho que fazer seis seguros para ele, em cada nota, um
seguro. A mesma coisa da garrafa, eu tenho que preencher seis garrafas, seis (//) ele leva só
gasolina, beleza, vai fazer só...
Referência 7 - 1,15% Cobertura
Seis garrafas de gasolina para ele levar lá para o cliente dele. Aí isso atrasa, isso aí, tem
cliente aqui que tem essas seis garrafas, tem esses seis seguros e a média dele é meia hora ali
na frente para fazer isso. Porque tem que programar, fazer todo processo e depois fazer as
garrafas, aí (//) agora a gente está usando uma etiqueta, a empresa permitiu fazer etiqueta. A
gente já deixa ele pré-salvo, os cadastros do líquido, só muda o produto e o lacre. E o número
da nota, pronto, aí já facilita, mesmo assim, ainda eu perco 20 minutos para fazer isso, porque
tem todo o processo do seguro, também. A gente faz um seguro, quando vai fazer outro, o
canal cai, tem que abrir outro.
Referência 8 - 1,28% Cobertura
quando a gente percebe a falha, a gente comunica, não é, primeiro, tal, e passa lá. E como é de
praxe, todo mundo lá tem alguma solução, para que a gente não seja, seja envolvido, só que
acaba que a solução sai da gente, mesmo, entendeu. Acaba que eles perguntam (//) na verdade
eles não perguntam: "Olha, e se eu fizer isso, isso e isso?”, aí: "Ah, faça, se der certo, está
okay”, pronto, aí às vezes, na maioria das vezes dá certo, mas não é bem simples assim, não,
não tem como eu chegar e dizer (//) fazer e dizer: "Olha, fiz assim”, aí não tem como fazer
isso, tenho que passar a ideia para o cara lá, às vezes ele não gosta da sua ideia principal, mas
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acaba, dois ou três dias depois, resolvendo aquela mesma (//) fazendo desse mesmo jeito,
entendeu...
Referência 9 - 2,11% Cobertura
Isso aí, às vezes o que falta é informação, quando acontece, por exemplo, quando acontecem
imprevistos, aí dá problema, por exemplo, ontem eu estava doente, não pude vir, aí como (//)
se eu soubesse que ia estar doente, não é, eu tinha deixado um recado: "Olha, o estoque é isso,
vai faltar isso, vai estar...”, por exemplo, “...vai estar uma diferença de tanto, em tal dia
porque devido a isso...”, aí quando alguém for questionar a ele, ele já sabe, está entendendo,
ele já sabe qual é o problema. Se (//) mas quando isso acontece numas férias, ou numa coisa
eventual, por exemplo, eu vou me ausentar tantos dias, aí eu já deixo, passo a informação para
ele do que está acontecendo na minha parte do estoque, isso, e ele fica sabendo. Já na
programação, já é diferente, porque todo dia é uma coisa nova, por exemplo, só se ele
carregou um carro que eu não fiquei sabendo, alguma coisa assim, aí a gente (//) como ele sai
mais cedo, também, ele sai (//) ele chega mais cedo e sai mais cedo, eu saio mais tarde, às
vezes eu deixo um recado para ele, tipo: "Olha, Sandro, fatura esse carro que aconteceu isso e
isso na outra noite”, a gente vai tentando passar informação, por mais informação que a gente
passa um para o outro, mais a gente vai estar....
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 4 referências codificadas [8,89%
Cobertura]
Referência 1 - 0,93% Cobertura
Assim, a questão de organização, da gerência, assim, eles têm um ponto muito que negativo,
sabe, não tem aqui uma organização, entendeu, então a gente que é faturista, então, às vezes a
gente tem muita dificuldade, pela questão de comunicação entre vendedor, faturista e
gerência. Então assim, é complicado demais. Aí a gente tem certas dificuldades.
Referência 2 - 4,19% Cobertura
Pronto, agora vamos dizer que melhorou uns 10% em questão de um mês atrás, em questão de
estoque, porque quem ficava no estoque antes, tinha o controle do estoque, era o menino do
financeiro, que ele que tinha o controle do estoque. Até o que acontecia, os vendedores
passavam para a gente o produto, ele não atualizava o estoque, quando a gente passava,
também, ele (//) os clientes passavam o produto para a gente, a quantidade, a gente passava
para lá e depois, vamos dizer, no final do dia que a gente ia perceber o estoque e não tinha
para atender o cliente. Então assim, não era aquela comunicação que ele tinha de estar
avisando: "Olha, a gente está só com, vamos dizer, 10 metros, olha está acabando”, não, então
ele ia lá no tanque, voltava e: "Olha, não tem, não”, porque caía na real e: "Não tem não para
atender, não”. E ali o cliente tinha passado o pedido de manhã, quando era no final da tarde
ele ia avisar, ou então quando o carro entrava, entrava para carregar, a base informava: "Olha,
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vocês não têm saldo suficiente”, então assim, que causava um constrangimento muito grande,
a satisfação do cliente, sem falar, a pessoa que era responsável, ele não era uma pessoa que ia
atrás para tentar resolver, então sobrava para a gente para correr atrás, que era apenas, a gente
tem a função de faturista, mas que terminava estar resolvendo essa questão de estoque. E hoje,
não, hoje, a gente, hoje é por aqui mesmo que a gente faz o controle do estoque, que até fica
até mais fácil, que a gente que sabe como é que está o movimento, não é, então está bem mais
tranquilo.
Referência 3 - 1,59% Cobertura
a gente não conseguiu ainda, não, se adaptar, nem tanto a gente, tanto os próprios motoristas,
essa questão dessa lei, do sacola de amostra, dos preenchimentos corretos, da questão do
recolhimento, da amostra, então assim, a WD, ela sofre um pouco com essa (//) com esse
novo procedimento, a gente tem dificuldade, porque por sinal tem algumas distribuidoras, têm
uma pessoa responsável, fica responsável por isso, para preencher e , às vezes é a gente
mesmo que faz isso, só a coleta que é os meninos, mas, às vezes, quando um posto pede, é a
gente que preenche as sacolas. Então é que é complicado.
Referência 4 - 2,17% Cobertura
É, assim, a gente (//) não, ele... ele escuta, sabe, eu dou, de vez em quando, tenho acesso,
mostram, assim, pronto, uma questão que só o nosso gerente - que ele que fazia, só ele fazia o
cadastro dos clientes - e hoje já foi passado para mim, porque, porque eu falei: "Não, eles
fazem”, ele disse: "Eles fazem assim dessa forma”, eu disse: "Ah, vocês fazem assim?”, ele
disse: "É, é da outra...”, então ele já me deu um livre acesso na minha senha para eu poder
fazer o cadastro, mas não é aquela pessoa que sabe que está certo e: "E vamos, não, vamos
fazer esse teste para ver se dá certo”, não é, assim, aqui eles não são dessa forma, não. Por
mais que a pessoa esteja certa, que acha que vai dar certo, mas ele não é de: "Vamos estudar
essa possibilidade e adotar na empresa para ver se dá certo”, fazer um teste.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 3 referências codificadas [9,75%
Cobertura]
Referência 1 - 2,46% Cobertura
Mas o que eu posso dizer é que apesar de os postos (//) de a BR ter alguns postos próprios
dela, outros são só bandeira BR, outros são BR, mas mesmo os BR são operados por terceiros,
também. A BR impedida, não é só a BR, não, todas as distribuidoras são impedidas de operar
os seus postos, ela não (//) é um impedimento legal da ANP, você não pode administrar o
posto de sua propriedade, você adquire o posto, mas você tem que arrendar e passar para um
terceiro operar.
Referência 2 - 4,68% Cobertura
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a gente tem que armar uma gama de contatos quando é necessário para resolver, porque
mudanças do tipo que houve agora, por exemplo, uma transportadora que era CIF passou a ser
FOB, envolve uma série de coisas e uma série de ações que não são só da base, não é. Então
precisa que o regional esteja envolvido, é preciso que a sede esteja envolvida, é preciso que a
gente tome a nossa ação aqui, mas fique cobrando que as ações da sede sejam tomadas
também, por exemplo, eu precisei trocar esse transportador de CIF para FOB , beleza (//) não,
de FOB para CIF, desculpe. Então o que eu tinha que fazer no cadastro do caminhão dele, que
eu já fiz, a minha parte, mas um novo frete dele, que muda do CIF para FOB, que tem que
estar no sistema, já não depende de mim, depende de uma outra gerência e que a gente está
cobrando. Então há um envolvimento, assim, de uma série de gerências da Petrobrás.
Referência 3 - 2,62% Cobertura
Justamente porque – é isso que eu ia te falar agora – é inclusive ao contrário, a gente, além de
não ter privilégio, se brincar, a gente até, assim, fica numa posição menos desfavorável do que
os outros, não que for(//) não estou falando que isso é rotineiro, estou falando de algumas
situações mais. Por quê? Pelo próprio medo, não é, medo entre aspas, a palavra aí, da
Petrobrás mãe ser acusada disso, de estar privilegiando a BR, então ela não faz, ela trata a BR
como qualquer outra.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 7 referências codificadas [9,73%
Cobertura]
Referência 1 - 0,94% Cobertura
Bom, na Ipiranga a gente tem um modelo de escritórios operacionais onde a maioria das
atividades são direcionadas pela matriz para esse escritório, no caso, SUAPE é um escritório
operacional, então nós temos atividades aqui de estoque, temos atividades de faturamento,
temos atividades de frete, temos atividades de pagamentos de fornecedores localmente
contratados por nós.
Referência 2 - 1,59% Cobertura
Olha, de uns tempos para cá a gente tem percebido que tem sido, sim, implantado algumas
atualizações no nosso processo, isso vem de cima para baixo, isso vem da matriz da Ipiranga,
eles preparam lá um novo roteiro, uma nova mudança numa rotinas que a gente já conhece,
uma melhoria, não é, e essas melhorias têm sido realizadas com mais frequência do que o
habitual que a gente está acostumado, até mesmo para (//) eu acho que por conta de muitas
mudanças, entram em vigor situações que a gente não estava preparado recentemente, então
precisa se adaptar, fazer o sistema se adequar às mudanças, a própria legislação, o próprio...
Referência 3 - 1,54% Cobertura
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A retirada de amostras, exatamente, então o nosso sistema, ele não era preparado para essa
resolução, não é, porque a gente teve que mudar a questão dos lacres, a gente teve que
adquirir os envelopes de amostra testemunha, não é, e esse trabalho, se fosse feito de uma
maneira sem nenhuma mudança, ia ser muito, muito complicado. Então eles adaptaram o
sistema, questão de faturamento, a questão da amarração da viagem, para amarrar os
envelopes com os lacres, porque toda nota tem que sair com todos os lacres, informar isso em
todos o os envelopes para a gente poder fechar a carga e atender a Resolução da ANP.
Referência 4 - 1,41% Cobertura
Não, demorou um pouco, demorou um pouco porque a gente teve questões, o sistema não
ficou pronto quando a resolução começou, a própria (//) o próprio início da operação gerou
um pouco de confusão, que foi normal, não é, a gente tem contato com as outras companhias,
também, a gente viu que estava todo mundo, assim, um pouco perdido no início. Então a
questão até de adaptação da contratação de mão de obra, a questão de sistema, demorou um
pouco. Mas posteriormente, fez (//) acho que não deu 30 dias em termos de adaptação e aí a
gente conseguiu já enquadrar.
Referência 5 - 0,82% Cobertura
É, paga multa, existe (//) chama-se abertura de mão, não é, às vezes a gente se programa para
receber um volume do navio e esse navio, quando ele descarregou naquele momento, no dia
que ele descarregou eu não tinha todo espaço para receber aquele volume, então a Petrobras
penaliza as companhias fazendo cobrança de taxa extra.
Referência 6 - 1,50% Cobertura
É, a gente tenta sempre deixar (//) completar os espaços, mas às vezes não vem o volume
suficiente para isso, então nos terminais que há armazenagem, você tem um contrato de
armazenagem, então você paga pela entrada, não paga pela saída. E aqui, não, aqui como é
um pool da BR onde a Ipiranga tem participação, nós fazemos na movimentação. Então a
gente tem que fazer o giro contratual nesses terminais, se não fizer o giro contratual, o
terminal vai cobrar do mesmo jeito, entendeu. Se você atingir, você não está sendo penalizado
com extra, mas se você não atingir, ele vai te cobrar o contrato.
Referência 7 - 1,92% Cobertura
Essa questão de preço e prazo, ela é definida por política, não é, a gente já tem uma política
pré-definida para isso e isso vai entrar na negociação com o revendedor. Então a gente aqui, a
gente não mexe em preço e não mexe em prazo, do jeito que está o pedido já está definido,
com o preço e com o prazo para o cliente. Eu acho que a Ipiranga, ela – já ouvi muito isso –
que a Ipiranga é uma empresa de vanguarda, então ela se mantém na sua composição de preço
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em relação ao mercado, eu não posso te afirmar que o nosso preço é o mais caro ou o mais
barato, agora, a gente está dentro ali, de uma média que o mercado está praticando. Então
assim, (//) mas é definido por política, então se o contato comercial, o assessor vai negociar
com o cliente tudo vai ser...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 6 referências codificadas [8,71%
Cobertura]
Referência 1 - 2,54% Cobertura
Ele vê onde é que o carro te(//) a gente delimita uma cerca, quando ele entra nessa cerca, eu
começo a contar o tempo de carregamento, quando ele sai da cerca, eu paro. Aí eu vou avaliar
quanto tempo o motorista está demorando para vir aqui, pegar a nota, ficar ali na fila, depois
entrar para carregar, aditivar e sair, entendeu? Tudo isso é monitorado e medido, porque a
gente tem uma média, e se eu não estou conseguindo chegar nessa média, então é porque
alguma coisa mudou. Então a gente tenta achar o que é que está mudando, se consegue
corrigir, consegue, vai lá e corrige. Senão eu vou ter que começar a mudar algumas coisas.
Assim, se o carro, ele faria (//) ele pegava sei lá, três clientes aqui depois na outra viagem, ele
faria mais três, talvez com um tempo de carregamento muito maior, ele não consiga mais
fazer isso aí, entendeu, porque, como a transportadora é CIF, o frete é CIF, a transportadora é
contratada minha, então eu tenho que ter todo controle de jornada de motorista, todo aquele
procedimento que tem, de rodar quatro horas e parar, entendeu, tudo isso, assim, entendeu.
Não, eles têm velocidade controlada, então ele tem que seguir isso aqui, seguindo os conceitos
de segurança, ele não pode quebrar, entendeu?
Referência 2 - 1,69% Cobertura
É, controle de estoque quem faz sou eu. É. Todo dia a BR passa para a gente o relatório, aí eu
vou, assim, de saída, de entrada, e o saldo inicial e final, aí eu vou ter que comparar com o
meu. Vai ter a variação por causa das diferenças de temperatura, porque eu vou emitir uma
nota com a temperatura aqui no sistema e ele vai liberar o carro lá, quando ele der a saída, ele
vai usar também a temperatura dele. A gente atualiza toda hora ímpar a temperatura igual à
deles lá, só que nem sempre é assim, por causa de arredondamento, alguma coisa no próprio
sistema, não vai bater 100%. Se o carro lá carregou 20 mil, ele vai dar a saída 19.990, por
exemplo, e eu vou dar a saída aqui de 19.802, vamos supor. É essa a diferença das
temperaturas, aí todo dia tem que controlar, todo dia a gente tem que controlar isso aqui.
Referência 3 - 1,11% Cobertura
Exatamente. Tem as entradas, que a minha, aí no caso, tem que ser redondo, não pode ter
diferença nenhuma, a minha e a dele, e têm as saídas, está vendo? Isso aqui é a saída dele, e
isso aqui é a minha saída. E isso aqui é a ordem de temperatura. Aí, assim, semanalmente a
gente junta o montante disso aqui e posta isso aqui no sistema, aí vai zerar, meu saldo aqui
tem que estar zerado, e nesse não está, porque tem sempre os ajustes de temperatura todo dia,
todo dia para fazer, mas o controle que a gente faz é assim, de estoque.
Referência 4 - 0,64% Cobertura

453

Tem, a gente vê, eu vejo assim, o pedido aparece aqui para mim bloqueado, eu sei até porque
ele está bloqueado, agora eu não tenho gestão para desbloquear, para fazer nada. Se é questão
de crédito, o cliente tem que pagar e passar um comprovante, ele passa tudo lá para a central,
ele não passa nada aqui para mim.
Referência 5 - 0,35% Cobertura
É uma loucura, eu vou te falar, essa Portaria 44, eu acho que a pessoa que fez isso é uma
psicopata, porque ele não entende nada da operação, é sério, porque assim...
Referência 6 - 2,38% Cobertura
Mudou da água para o vinho, porque assim, a demanda é muito grande, eles deram um prazo
muito curto para a gente se adequar e eles assim, não perceberam que isso ia gerar um
transtorno horrível. Porque se o caminhão demorava uma hora para carregar, agora ele
demora uma hora e meia, porque tem que carregar, ele tem que parar para tirar a amostra de
todos os tanques, ir lá, lacrar, o operador é que lacra, o motorista não pode mais lacrar, de
qualquer carregamento. Então imagine que eu não tinha pessoas para fazer isso, a gente não
tinha é (//) até a própria matéria prima, a questão dos envelopes, a questão dos frascos, dos
lacres que tiveram que ser mudados. Então a gente teve um tempo curto para se adequar a isso
aí e assim, mudou a rotina em todo lugar, a gente aqui, se eu demorava dois minutos para
liberar o motorista, agora eu demoro dez, porque eu tenho que ir lá, pegar lacre, imprimir a
etiqueta, lançar os envelopes no sistema, mandar o motorista assinalar que está recebendo os
envelopes, tudo isso mudou. Assim aumentou muito, aumentou muito, muito mesmo. Mas
assim, você tem que se adequar, porque se não se adequar, leva multa, não é? (risos)
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 14 referências codificadas [16,37%
Cobertura]
Referência 1 - 2,84% Cobertura
Exatamente, o bom é que, pronto, aqui a gente tem a nossa filial aqui em Ipojuca, a gente tem
um setor, que é o setor de operações, que fica na nossa matriz em Aracaju, que geralmente
quando vai acontecer qualquer tipo de mudança, eles já estão, já procurando mecanismos para
poder se ajustar e se adequar à questão da ANP. Uma forma disso é, pronto, a gente viu o ano
passado a nova regulamentação sobre a questão da Resolução 44, que é sobre a questão dos
envelopes de amostra e das amostras testemunha. Então quando o terminal já estava aqui se
reunindo para com as distribuidoras para ver como seria o procedimento, o pessoal lá já tinha,
já tomado a atitude de (//) a questão da aquisição das garrafas, da aquisição das sacolas, já
para poder se preparar para não deixar para a última hora, porque até mesmo teve algumas
distribuidoras que, no caso, deixaram para a última hora, mesmo, porque pensavam que essa
resolução iria acabar, no caso, ela não iria, como diz o ditado popular, não iria vingar e na
realidade ficaram nessa expectativa, então o pessoal lá na matriz, já se mobilizaram, porque
sabiam, mesmo ou não, se acabasse ou não, se ela não fosse para frente, mas pelo menos já
estavam, já preparado. Então, pronto, a gente já tinha o estoque das garrafas, já tinha os
estoques já dos envelopes de amostra, então já foi, já, para a gente já foi mais tranquilo,
porque a gente já pegou de maneira natural, porque você pega em cima, então esse setor de
operações, sempre quando há alguma mudança, quando há alguma alteração, eles já se
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mobilizam, já, para ir adequando todas as demais filiais a estarem preparadas para essas
mudanças.
Referência 2 - 0,54% Cobertura
Rapaz, eu acredito que nessa parte (//) porque é muito a questão do trabalho aqui, a questão da
metodologia, ela é muito, a gente pode dizer assim, poderia destacar uma palavra, porque para
(//) a gente só vem à questão de ter alguma alteração se necessário for, se houver alguma
mudança com relação à questão...
Referência 3 - 0,33% Cobertura
O nosso sistema é o Sispetro, o mesmo sistema da (//) não, antes, era, tinha um que a gente
trabalhou que era o Sispetro, porque hoje não é Sipetro, ele trabalhou pela Federal com o
Sispetro.
Referência 4 - 0,12% Cobertura
Esse sistema, exatamente, voltado para a parte de combustíveis, mesmo
Referência 5 - 0,29% Cobertura
É, toda essa informação, a gente não faz nada fora do sistema, tudo é através do sistema, então
estoque, controle, notas fiscais, faturamento, é tudo dentro do sistema.
Referência 6 - 0,57% Cobertura
O controle de estoque, no caso, as digitações das notas fiscais de compras, a questão da (//) no
caso, contratação de transporte para compra de álcool, ir nas usinas para retirar as emissões de
ordem de carregamento, no caso, as digitações dos conhecimentos, também, no caso fica mais
comigo, essa parte. Já ele já fica mais com...
Referência 7 - 2,32% Cobertura
nesse caso, hoje, quem fica com essa parte é a parte da gerência administrativa, ela controla a
questão do bem estar e também a questão de como o comportamento, também, não é, de como
as atividades vão repercutir no dia a dia do funcionário, não é. Pronto, quinta-feira, mesmo, eu
estive na matriz, em Aracaju, tive até reunião com o pessoal e sempre eles costumam
perguntar da questão de como está sendo o dia a dia, se tem alguma dificuldade, o que poderia
melhorar para (//) pronto, hoje, eu vou te falar, a gente estava falando sobre a questão da
importação de XML, aqui a gente tem hoje, no caso, três transportadoras, em uma dessas
transportadoras o fluxo de conhecimentos é muito grande, pronto, um exemplo, está na faixa
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de 200 conhecimentos, por quinzena, só essa. Aí você tem um agravante das demais, então o
que acontece, querendo ou não, esses conhecimentos acabam tomando uma boa parte do seu
dia. Então, pronto, essa pessoa, na pessoa da gerente administrativa, a Sílvia, ela verificando,
eu passei para ela essa informação sobre a questão da quantidade de documentação, ela já
entrou em contato com o setor de informática para tentar ver o que poderia fazer para
minimizar essa problemática, que querendo ou não, para a gente não deixa de ser um
problema, porque para você adquirir, eu já tive dia de ter que digitar 200 conhecimentos.
Referência 8 - 1,19% Cobertura
Aqui estou só salvando ele, vou salvar ele aqui no meu computador, colocar aqui numa
pastinha especifica, que ela que vai (//) o sistema já vai enxergar essa pastinha para fazer essa
importação. Está aqui, aí no caso, querendo ou não, ele ajuda muito a questão do nosso
trabalho aqui, porque o tempo que você levava para digitar essas notas, embora fosse,
digamos que cinco minutos cada nota, então aqui eu faço em menos de um minuto, só vou
aqui, já, importação dos dados, importa a nota fiscal, coloco isso aqui, a questão dos códigos,
o sistema automaticamente já vai identificar onde está a pastinha para fazer a importação,
essas duas notas, já chegou elas, eu faço só o processo, o XML...
Referência 9 - 1,76% Cobertura
É, o pessoal, pronto, ontem eu estava conversando com Adonis, ele achou um pouco essa (//)
porque você vem (//) querendo ou não, é uma novidade, não é, você vem da prática de você
estar digitando diariamente essas notas fiscais, então para você isso já se tornou natural,
entendeu. Então a gente pode dizer assim, uma nova (//) um novo recurso, pode lhe trazer, vai
te beneficiar, mas para você entender que isso aqui vai te dar um benefício melhor e maior,
pode até mesmo ser um pouco conflitante, então ele achou, na realidade, a questão da
importação de XML um pouco complicada, mas se você for observar passo a passo, ela é (//)
ela passa a ser complicada quando eu acho que é complicada, mas se eu disser assim: "Não,
mas vai facilitar o meu dia a dia, vai fazer com que o meu trabalho, ele de certa forma, ele
flua mais naturalmente, então eu preciso entender essa característica. Então para ele (//) ele,
por sinal, ainda, ele ainda não estava fazendo a questão dessa importação, para ele, ainda, ele
achava melhor...
Referência 10 - 0,55% Cobertura
De movimentação, movimentação, hoje, pelo menos isso daí, a última estimativa que foi feita
em dezembro, a gente estava em terceiro lugar, primeiro Dislub, segundo Petrovia, terceiro,
Petrox. Mas geralmente a gente deve estar figurando nessa faixa, tem mês que fica em
segundo, em terceiro, aí praticamente sempre nessa.
Referência 11 - 2,98% Cobertura
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geralmente aqui, os clientes aqui, eles sempre, quando, até mesmo a gente tem um diferencial
aqui, não sei se as outras distribuidoras têm isso, mas se o cliente ligar para mim e dizer
assim: "Olha, José, tem como você rastrear o carro que está vindo para mim?”, aí pronto, a
gente passa o rastreamento, passa todas as informações, onde o carro está, às vezes até mesmo
ao motorista o horário de chegada, a proporção para o cliente. A gente tem uma metodologia
aqui que é o seguinte, a gente trabalha com Dê Mais Um, então quando o cliente coloca o
pedido, ele já sabe que ele tem mais um dia para receber esse pedido, então ele já é ciente,
então a gente faz de tudo para que esse objetivo seja concretizado, ele tem o dia e tem mais
um dia para chegar. Então se a gente conseguir fazer, no caso, de tudo para que esse produto
chegue o quanto antes, melhor. E outra questão é a questão da volta (//) do cliente voltar a
comprar. Então se ele voltou a comprar é porque a entrega, ela foi eficiente. Então se a
entrega não é eficiente, possivelmente ele vai comprar em outra distribuidora, em outra
distribuidora. E os clientes aqui, eles são, a gente sabe que os clientes bandeira branca, como
eu tinha falado, não é – eles sempre vão priorizar a questão de preço e prazo, eles vão
priorizar por qualidade, mas esses dois objetivos, também, essas duas características,
querendo ou não, é um peso que influencia na escolha do cliente. Mas o que acontece, os
clientes aqui, eles gostam pela questão do atendimento e até mesmo os assessores, se eles
colocaram: "Pessoal, estou precisando de uma urgência”, a gente faz de tudo para a gente
atender e assim o cliente já, passar o feedback para a gente que a entrega foi tranquila e
gostou.
Referência 12 - 1,66% Cobertura
ontem, e esse cliente só compra gasolina aditivada, e o pessoal da área comercial, quando
colocou o pedido, colocou o pedido como gasolina comum, imagina o problema que iria dar
se esse carro carregasse, fosse para o cliente e o cliente não vende gasolina comum? Digamos
que esse cliente, ele recebesse o aditivo depois, certo, mas quando é que seria esse depois,
digamos, porque ele não vende, ele não vai descarregar esse produto porque pela NP, não tem
nem registro de gasolina comum, então se chegasse uma fiscalização, fosse tirar: "Ôpa, mas a
sua gasolina é comum, mas você só vende gasolina aditivada”, aí ele não ia fazer uma loucura
dessas. Então o que acontece, a gente visualizou esse problema antes do faturamento, quando
viu que ia: "Está errado, esse cliente, ele não compra produto, gasolina comum”, então pronto,
automaticamente já agiu para poder fazer essa correção, porque se não fizesse essa correção,
ia gerar um problema aí, um problema sério.
Referência 13 - 0,69% Cobertura
Não aqui para mim o pedido já chega para mim pronto, chega já para faturamento. No caso,
geralmente, se for no caso, diretamente do assessor, no caso, já é o cliente que passa para o
assessor, o assessor passa para o setor de telemarketing, falando só os pedidos. Ou então o
cliente pode entrar em contato com o telemarketing, para ser lançando o pedido, no caso ele já
chega para mim, já liberado.
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Referência 14 - 0,52% Cobertura
Exatamente, e aí se você não filtra, quer dizer, a questão, que eu sempre costumo dizer que a
gente não tem a questão dessa obrigação, mas se eu sei que está errado e se eu estou ciente
que está errado e deixo dessa forma, querendo ou não, eu vou estar omitindo, não é, vou estar
omitindo a verdade...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 3 referências codificadas
[3,71% Cobertura]
Referência 1 - 1,15% Cobertura
Então, de uma forma natural, a empresa passa para a gente, a gente tenta (//) implementa,
alguns clientes, com certeza eles são um pouco mais (//) eles barram, não é: " “Não, não quero
desse jeito”, mas tem que ser, a gente explica, informa, mostra o regulamento da própria ANP
e é aceitável, tem que ser aceitável, tem que se ajustar, se ajustar dentro da norma.
Referência 2 - 2,10% Cobertura
Para isso aí já tem o pessoal do TI, tem o pessoal de Salvador que nos dá suporte
constantemente. Se houve um cancelamento de nota, dois cancelamentos de nota, três
cancelamentos de nota, eles geralmente perguntam: "O que é que está levando, Júlio, a ter
tanto cancelamentos de nota?” O que podemos… o que é que a gente pode fazer para poder
reduzir: A gente vai identificar o problema que está ocorrendo para que eles lá entrem no
sistema e solucionem esse problema. Para não gere esse negócio de cancelamento de nota. E o
cuidado que nós temos aqui, de fazer uma prévia análise antes de emitir uma nota. “Está tudo
certo com o cliente”? “Está”. “Então pode emitir”.
Referência 3 - 0,46% Cobertura
A gente tem que ter um preço básico para que a gente possa trabalhar, um pouco mais, um
pouco menos e acompanhando o mercado de uma forma justa.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 5 referências codificadas [5,32%
Cobertura]
Referência 1 - 0,72% Cobertura
As rotinas de distribuição, Lucas, ela parte de um trabalho de vários setores, ele chega na
base, onde é a ponta ali, que é o faturamento, já com praticamente tudo mastigado, o setor já
tinha analisado, o setor financeiro já tinha dado okay, para aquilo ali, então basta agora o
serviço de quê, de logística. A gente tem uma organização como a gente vai fazer essa entrega
de uma maneira rápida, eficaz e o cliente fique satisfeito quando receber.
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Referência 2 - 1,35% Cobertura
você conhece o cliente, eu acho que é de extrema importância você conhecer o cliente, porque
você conhecendo o cliente, você sabe a necessidade do cliente, sabe o que o cliente vende,
sabe qual o produto que ele vende mais, sabe o que ele pede naquela semana, naquele dia,
você já tem a particularidade por conhecer aquele cliente. Se por um acaso o consultor visitar
ele e erroneamente ele colocar um pedido que não seja o que o cliente pede, e a gente
conhecedor daquilo ali, na ponta a gente vai fazer: "Ôpa... ele não pediu isso, ele pediu
aquilo”, a gente entra em contato: "Olha, vamos verificar realmente se houve isso aqui... ah,
me desculpe, tal, não sei o quê”, quer dizer, trabalhar realmente um conjunto, conhecendo,
analisando, vendo a necessidade de cada um, eu acho que é de suma importância para que os
erros diminuam.
Referência 3 - 1,48% Cobertura
Por mais que seja uma comércio, e que seja um comércio muito competitivo, que meio
centavo, hoje, faz uma diferença enorme, eu acho que se tem essa troca, tem essa troca onde
tem essa questão de quatro paredes, ser fechada. Você vê que as distribuidoras, os escritórios
são divididos por divisórias, muitos paredes, tal, mas todo mundo tem acesso a cada um
escritório, não tem esse negócio de: "Tira essa papel da mesa que fulano está chegando, para
não ver preço da gente”, etc. Porque até mesmo quando o motorista pega uma nota, ele sabe o
preço de um, de outro, ali, o preço é jogado no mercado de uma forma totalmente clara,
ninguém esconde o preço que está vendendo, ninguém esconde uma rotina de trabalho que se
está praticando, porque o meio é tão aberto, entendeu, tão aberto, tão claro, que quem quiser
pegar a experiência daquele outro e tentar trazer para a sua empresa e trabalhar da mesma
forma, é livre...
Referência 4 - 0,69% Cobertura
Eu digo que é relativo, eu digo que é relativo, porque vai ter ocasiões que você não está
vendendo muito, o comércio deu uma enxugada, você tem produto em casa, você tem
dinheiro parado, entendeu. Se for um terminal que você está pagando só pela saída, você,
praticamente você não vai ter muito custo, mas se for um terminal que está cobrando a você
pela armazenagem, você vai ter um custo muito alto por ter aquele produto aí.
Referência 5 - 1,08% Cobertura
Pelo preço de entrada. E o Pandenor pelo preço de saída, entendeu, então tem essas
particularidades que se deve levar em conta na hora do comércio em si, entendeu. Como eu
estava falando a você, é complexo, tem que empresa que trabalha de uma forma e dá certo,
tem empresa que trabalha de outra, também dá certo. Entendeu, tem gente que consegue,
dentro da sua própria base, fazer um setor de vendas ali, tem outros que não conseguem, que a
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demanda é muito alta, é muito grande, entendeu. A Total Distribuidora, ela tem um setor de
vendas, de televendas, ao lado do faturamento, ali, tiraram, colocaram para Recife, pertinho
do setor de crédito, do setor de financeiro...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 11 referências codificadas [12,77%
Cobertura]
Referência 1 - 1,54% Cobertura
E a base em si, ela funciona: tem a parte de vendas, tem os consultores, tem o recebimento de
produto, nós recebemos via duto viário e marítimo, que é gasolina, e o diesel e na parte
rodoviária eu recebo o etanol e o biodiesel, o álcool anidro, que é para misturar com a
gasolina, o álcool hidratado, o etanol hidratado carburante, que é para consumo final, veículos
automotores, e o biodiesel, que é o que é adicionado ao Diesel. Porque às vezes a gente vê no
posto, lá: “temos biodiesel”, mas o biodiesel, na verdade, só é 6%, em álcool, sai 6% de 94%
de óleo diesel, aí tem a diferença, no Estado de Pernambuco tem a diferença, ele tem o Diesel
BS-500, que é o diesel do interior, ele não pode vir, num raio de 100 quilômetros, ele não
pode entrar na região metropolitana, porque ele é mais poluente, o teor de enxofre dele é
maior, ele tem o Diesel BS-10, o Diesel BS-10 agora está sendo muito utilizado porque os
carros novos agora, toda frota nova, a indústria, já, uma tecnologia nova, que o teor de
enxofre é menor, poluição, tudo, já pode os carros agora, tudo usa Diesel BS-10, mas aí agora
todos os clientes do interior, geralmente, já estão mudando, já estão se adaptando...
Referência 2 - 1,49% Cobertura
É misturado, ele é misturado, também. Ele, se não me engano, o BS-500, o teor de enxofre
dele gira em torno disso aí, dos 500, por isso que é Diesel BS-500, já o BS-10 já é bem
reduzido, porque ele já vai para quase 10%, essa parte do teor de enxofre. Aqui a gente faz o
recebimento, faz a coleta, tem o pessoal que faz a coleta e a gente faz a parte de entrega e
programação, que é atender os clientes dos postos revendedores, essa parte. Eu estou
atualmente (//) estava na parte de faturamento, se bem que todo mundo faz tudo, lá no
escritório, todo mundo faz tudo, faz tudo, tem que saber fazer tudo, porque se não estiver um,
o outro toca, eu estava na parte de faturamento, a parte de logística, tudo isso eu estava
fazendo, a menina fazia parte comercial, mas a menina agora está grávida, aí tirou férias e eu,
me colocaram nessa parte, contrataram o rapaz que estava lá ontem, não sei se vocês viram o
Rafa o serviço, ele foi contratado, ele ficou no meu lugar, na parte, no caso, do faturamento,
que eu fazia, todas as partes que eu fazia, a gente faz, mas o faturamento migrou para ele, e
me colocaram agora para a parte comercial.
Referência 3 - 1,03% Cobertura
vamos supor, gasolina. Eu agora quero aumentar a minha cota, porque eu fiz uma armargem
aqui, a minha cota, eu espero que no próximo mês, em cima dos levantamentos, a minha cota
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vai chegar a 4,5 milhões, vai chegar a 4,5 milhões, vai, é a expectativa aqui, tudinho, foi feito
um levantamento, então pronto, 4,5 milhões, vamos analisar. Aí se viu que fluiu tudinho nesse
mês, analisando tudinho, liberou 4,5 milhões. Se você chegar num mês e está aqui,
diariamente você recebe, aí é rateado em 24 dias, são dias úteis, pronto, todo dia você vai
receber 75, vamos lá. Uma suposição, quando chegou no 20º, eles está vendo que você não
está atingindo a sua cota, aí começam a te pressionar, aí começa a baixar o preço, baixar o
preço, trabalha-se até a hora com preço negativo, sem ganhar nada.
Referência 4 - 0,73% Cobertura
É, mas e o pior que o teu concorrente está fazendo a mesma coisa, o teu cliente está fazendo a
mesma coisa que você, corre aqui, você é 100, eu sou 99, aí o outro é 98, e começa aquela
briga. Mas tem hora que quando vai (//) o mês passado a gente não conseguiu atingir a cota, aí
não conseguiu atingir a cota, aí pagou uma multa aí em cima do volume que você não atingiu
de cota, eles faz os cálculos, joga em cima de todos os dias, aí naqueles dias vamos supor que
sobrou 23 metros, os dias, faz uns Faz os cálculos, dá em média eu acho que R$ 18,00 por
litro.
Referência 5 - 0,36% Cobertura
De qualquer produto, gasolina e diesel, gasolina e diesel que aqui a gente compra da
Petrobrás. Você está comprando aquilo ali da Petrobrás, você não atingiu a sua cota, a multa é
essa aqui, você vai pagar num mês, você vai pagar 14 mil Reais de multa. Eles fazem a conta
sobre...
Referência 6 - 1,48% Cobertura
É outra coisa que eles batem forte, porque não querem (//) geralmente quem pede prazo,
dizem que quando (//) um ditado popular para isso em Ramos, “quem pede prazo é porque
está quebrando” e principalmente quando pede prazo muito longo. Chego lá, peço 10 dias de
prazo, teve um cliente que pegou, é uma pessoa lá no Sertão, em Floresta, queria 90 dias de
prazo. Eu sei que esse cliente dá 90 a R$ 60,90, “Não, 90 dias de prazo”, 90 dias ninguém dá.
Quando o pessoal, muitos gerentes comerciais por aí já diz: "Rapaz, quando a pessoa vem
atrás de prazo, 10 dias, é porque já está ruim, você dá um (//) tem gente que dá um dia só de
prazo, quando o posto é seu. É só um dia. Tem uma garantia, “vamos fazer?”, tem uma
garantia, pronto, tem só um dia de prazo, põe isso para rodar. Tinha um índice de
inadimplência muito grande. Quando a empresa parou por um tempo, diz que foi o alto índice
de inadimplência, aí parou: "Aí vamos retomar, vamos analisar tudo” os prazos que eram de
15 dias, 5, 10, 15 dias, dividiu, reduziu, hoje o prazo máximo que se dá são sete dias, no
máximo, no máximo são sete dias.
Referência 7 - 0,64% Cobertura
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a gente já sabe que ele vai rodar, vai rodar e… é porque a gente sabe que eles têm três
distribuidores, quatro, quando tem uns que tem três aí: eu vou comprar-te amanhã, Sílvio, eu
vou te compro amanhã, Silvio, mas aí eu te compro amanhã, mas o dinheiro que eu vou te
pagar amanhã, que era para te pagar amanhã, eu já vou pagar para Lucas. O dinheiro do
produto que você está comprando, o dinheiro do... entendeu... o dinheiro que eu estou
comprando de... o dinheiro que eu... vamos lá...
Referência 8 - 0,36% Cobertura
você é o dono do posto, eu sou a distribuidora, você tem cadastro com três, hoje você compra
comigo, vai vender lá o meu produto, quando você vender o meu produto, você já vai pagar
aquele ali, que está lhe devendo. Aí você começa a rodar, até um ponto, uma roda de 360
graus...
Referência 9 - 1,02% Cobertura
Você trabalha com o dinheiro dos outros, aí você não, você deve e fica devendo. Agora, se der
alguma coisa a mais errada lá na frente, aí pronto, aí você se atrapalhou com todo mundo, aí
não paga para mim, já era para pagar ele, já vai atrasando ele, aí depois já atrasou para Sílvio
aí já fica aquele negócio todo enrolado. Por isso que eu reduzi, prazo longo, não, se for botar
um prazo muito longo, vamos aumentar o preço. A cada cinco dias aumenta meio centavo,
vamos supor, você quer comprar, não consigo, quer comprar à vista, eu te vendo, 2 e meio a 3
“não, mas eu quero para cinco dias”, para cinco dias vai ser R$ 263,50. “Eu quero para dez
dias, 263,50 para dez dias, geralmente a gente coloca logo 2 centavos a mais. Às vezes coloca
não insisto.
Referência 10 - 1,35% Cobertura
Pois é, o risco. A gente estava com um cliente lá, Silvo,77 dias, 77 dias, aí começou, é hoje, é
amanhã, a gente passou 77 dias, quando ele foi quitar a dívida, o financeiro disse: "A gente
vai mandar para o cartório, o jurídico vai encaminhar para o cartório”, - “Não, segura”, rapaz,
você acredita que depois 77 dias, e todo dia gera juros e é juros sobre juros, juros sobre juros,
vai lá para cima. Quando ele foi pagar o último, em cheque, ainda, quando ele foi pagar o
último cheque, ainda queriam comprovante de que estava quitando aquela dívida. “Não,
mas...”, -“Não, precisa comprovante, eu não estou pagando?”, aí o financeiro ficou parado, o
financeiro disse: "Engraçado, passaram 77 dias, a gente ligava, pagava quando queria e a
gente ainda, quando vai pagar...”, disse: "Não, não tem problema, não, pega o cheque dele,
tira cópia do cheque, assina e data e entrega para ele, que daí assina, data e entrega para ele o
cheque para a gente ver como é que vai ser”. Agora, o diferencial nesse segmento é muito o
preço.
Referência 11 - 2,77% Cobertura
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Tentamos, tem alguns processos lá que a gente tenta, mas parece que quando está começando
a levantar, parece que volta tudo, entendeu, porque parece que o pessoal já está tudo
habituado com as coisas como já vão, que aí não (//) parece que as novidades não querem
entrar no (//) já botar em prática na realidade, aí parece que volta tudo, dá ré e traz tudo: "Não,
daquele jeito lá era mais fácil, daquele jeito lá era mais fácil”. Mudou algumas coisas no
sistema, mas não (//) daquele jeito, não é, “está fácil”. Não só, mas não é, eu vejo que às vezes
o negócio é bem mais prático, lógico que se estuda tanto. Passaram para mim um fechamento
de estoque: "Você vai fechar o estoque todos os dias assim...”, não, isso aí sem problema,
porque eu já fazia. Aí o menino fez: "Rapaz, esse negócio é melhor deixar como estava,
mesmo”, a nota, você diz, dava nota a nota, todas as informações de uma nota fiscal você ia
digitando no sistema, no caso da entrada das notas fiscais. Agora você pega, você importa a
nota fiscal, vai lá no site, faz importação da nota fiscal eletrônica, você não digita mais nada.
Aí o menino já estava tão habituado a digitar nota, o dia todo digitando nota, aí depois eu
disse, aí eu disse: "Nota, olha como é fácil, isso aqui, você só vai lá, entra no site da SEFAZPernambuco, vai digitar a chave da nota fiscal que está ali em cima, às vezes nem digita, só
bota o leitor: Piim... vêm todas as informações, você não digita nada, como o negócio é...
rapaz...”, - “É...”, eu disse: “Mas não é não, é que é fácil, mesmo, são algumas coisas...” a
gente tem hora que já está tão habituado com algumas coisas, quando vai na mudança, aí
pensa que não, mas é fácil, mesmo. Mudou outras coisas no setor financeiro. Começou o setor
financeiro com algumas mudanças lá, mas o pessoal disse: "Desse jeito não vai dar certo”, aí
diz logo: "Desse jeito, não vai dar certo”, é porque está tão habituado, tem hora, com aquela
rotina, daquilo sempre, desse jeito é que tem que ser. Tem que dar... e se vem alguma coisa, se
tem alguma mudança, se tem, espero que seja para melhor. Tem que mudar alguma coisa para
melhor.
Capacidade de Percepção do Ambiente

Nome: Atividades Internas de P&D
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 8 referências codificadas [7,05%
Cobertura]
Referência 1 - 1,50% Cobertura
Inovações porque a empresa, ela também tem uma equipe de desenvolvimento e de estratégia.
As estratégias, de olho nas estratégias eles vão estar montando projetos, projetos estratégicos,
esses projetos estratégicos vão precisar de equipes envolvidas, certo. E aí é lógico, você vai,
um exemplo: a Total pensou em montar um negócio de transportadora: "Eu sou distribuidor,
mas eu quero alargar o negócio dentro, um segundo negócio de transporte dentro do negócio
de combustíveis. Então eu vou, pego um projeto, para se montar uma transportadora”. Então
eu vou ter contratação de motoristas, treinamento de motoristas, cativo e o autorizado,
manutenção, você tem toda uma cadeia aí de estrutura de pessoal, e entre outros, de material,
para construir esse novo setor. Isso é uma estratégia, isso, quer dizer, isso é uma realidade
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nossa, nós temos esse negócio, é para exemplificar que projetos seriam esses, que inovações
seriam essas.
Referência 2 - 0,43% Cobertura
Esse projeto é um projeto de (//) inclusive ele é chamado de Projeto Entrega Nota 10, eu tenho
o meu caminhão na rua, naquele modelo, hoje ele é de 25 metros cúbicos, com o meu slogan
Total, “Entrega Nota 10”, com o meu motorista, devidamente treinado, evidentemente.
Referência 3 - 0,40% Cobertura
Eu tenho o meu motorista que está devidamente treinado, que eu garanto 100% de ATIs, carro
em dia, o seu salário em dia, o seu horário de almoço garantido, o seu descanso semanal,
legalmente, em dia. E eu estou divulgando o meu serviço.
Referência 4 - 2,14% Cobertura
O nosso foco é nível de serviço, eu posso não estar ganhando nada, mas eu quero a satisfação
do cliente. Eu posso ter um negócio transporte dentro do meu negócio de combustíveis, mas
ele jamais é para sobrepor ao negócio combustível. Ele vai entrar como um apoio no meu
nível de serviços, esse é a primeira linha de raciocínio, é lógico que por ser um negócio, não
deixa de ser, você também não pode entrar no prejuízo, então nós vamos utilizar, acompanhar
e utilizar da melhor forma possível para que a gente possa dele rentabilizar financeiramente
de forma de possa arcar com essas despesas, com os custos e até trazer rendimento a mais.
Então é um projeto que tem que dar certo em todos os sentidos, mas o foco principal é atender
o cliente. Exemplo: ah, eu tenho uma entrega que são (//) o meu caminhão tem cinco
compartimentos, são cinco entregas distintas, você acaba com uma, deixa 5 mil aqui, ando (//)
eu tenho um raio em média de 50 quilômetros, deixo 5 mil aqui, ando 50 quilômetros, deixo
mais 5, mais 50, mais cinco, mais 50, mais 5. 5 vezes 5, 25, eu andei 250 quilômetros só para
ir, mais 250 para voltar, 500 quilômetros. Será que, em geral, se eu pegar esse frete vai
rentabilizar para mim? Talvez não, possivelmente, não. Sem falar no alto nível de cansaço, de
estresse que você provoca no motorista.
Referência 5 - 0,88% Cobertura
cada setor, hoje, tem os seus indicadores, inclusive os indicadores, eles são avaliados por um
programa de qualificação de resultados da empresa. Então você tem indicadores em três
departamentos, que equivale a 30% do programa de qualificação de resultados. E você tem
70% que é outros tipos de indicadores. Existem dois modelos de indicadores, um que é
indicadores de resultados e o outro, eu não me recordo exatamente o nome exato dele, mas
são dois tipos de indicadores, um que leva 70% do valor, o outro leva 30% do valor, que é do
departamento.
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Referência 6 - 0,44% Cobertura
Para o atendimento, especificamente atendimento telefônico, eles nós temos lá o de número
de ligações ativas, receptivas, ligações... enfim, existe o banco de dados, que fica sobre a
equipe de atendimento. Então, mas cada equipe, realmente, tem, tem lá o seu...
Referência 7 - 0,84% Cobertura
se a gente for buscar essa informação, a empresa tem essa informação... talvez não esteja
próximo de mim, digamos assim. Nós temos os nossos indicadores do dia a dia, na rotina no
dia a dia, existem indicadores macro da empresa, eles não estão disponíveis agora, nesse
momento, nós precisamos ir em busca desses indicadores, dos guardiões desses indicadores,
para que a gente possa estar viabilizando esse tipo de (//) informação, digamos assim,
entendeu. Mas é entendível aí, o seu raciocínio.
Referência 8 - 0,41% Cobertura
É um indício realmente de que o seu nível está (//) são os indícios que definem qual é o seu
nível atual, não é, em relação (//) aí você faz aí, a partir desse nível, você começa a
correlacionar com outros e entender onde você está, na cadeia geral...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 1 referência codificada [0,44%
Cobertura]
Referência 1 - 0,44% Cobertura
relatório detalhado de quanto nós carregamos de cada produto, o período de permanência de
cada veículo, também no relatório, e através, nós temos informação, diária de estoque.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 4 referências codificadas
[6,05% Cobertura]
Referência 1 - 0,72% Cobertura
É, era o ideal para empresa da gente, o ideal, porque todo (//) “Olha, vamos mudar...”, a gente
vai fazer o manual, todo procedimento desse aqui vai ter que ser estudado para a gente poder
implantar uma coisa que dê certo, mas não foi feito assim, entendeu. Da sua ótica, pode ser,
teve um esforço, o manual é bom, eu cheguei hoje na empresa, quando eu cheguei na empresa
não tinha isso aqui, aí eu tinha que fazer, não é...
Referência 2 - 1,33% Cobertura
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Não era pesquisa em desenvolvimento, era tentativa e erro, era na tentativa e erro, fazendo e
errando. Era desse jeito. Hoje se alguém chega aqui, está aqui, olha, lê, dá uma lida em casa.
Vê o procedimento, consegue fazer, mas tem algumas coisas que não vai dar certo, mas aí a
gente sempre procura o que vai (//) o melhor para fazer. E para ele (//) nunca, chegou agora,
isso aqui é bom, falta um pouco mais de audácia da empresa em fazer essa pesquisa, não sei
se estava sem tempo ou não queria deslocar alguns funcionários para fazer isso, mas se
alguém fizesse isso, o P.D, via que tinha alguns procedimentos que não tem necessidade e
mudava esses procedimentos. Como tem muito procedimento aqui que não dá certo, mas a
gente tem que fazer por que foi(//) é exigido. Mas não dá certo.
Referência 3 - 2,47% Cobertura
passa um manual de tudo que acontece na empresa durante um ano para você estar avaliando.
Como ela é multinacional ela passa até um manual, eu acho que eu não sei se eu tenho
guardado, não, eu não costumo guardar isso, não, ela passa um manual, vem até de Miami,
esse manual, perguntando como é que está as coisas, como é que está a empresa, como está a
sua chefia, e a gente responde, porque só quem vai ver é o pessoal da manhã. Aí eles fazem as
estatísticas, lá, só que eu fico com tanta raiva, porque a gente não tem acesso a esses dados, eu
fico com raiva, e tem os dados do ano passado, para saber se está todo mundo satisfeito. Esses
dados, que, para eles lá, eles têm, fazem as pesquisas deles lá, porque lá, é diferente do Brasil,
lá eles é diverso academicamente para isso, tem uma equipe já, para isso. Mas o (//) mas eu
gostaria de saber muito bem, ver como é que está, vem cá, como estão os funcionários, estão
todos satisfeitos. Apesar desse aqui, a gente tem também tem o acesso desse no Brasil, eles
fazem essa pesquisa no Brasil. E eu queria até, se tivesse acesso, ver comparando, porque no
Brasil quem manda é o chefe da gente, o pessoal, em Miami, não, a gente responde no próprio
sistema lá, a gente, que manda lá no sistema, manda, a gente responde, se a gente quiser meter
o pau, manda lá, metendo o pau, tudo, fazendo o que quiser, para ver e comparar como que
está, como é que o pessoal do Brasil responde para lá, com o chefe aqui...
Referência 4 - 1,54% Cobertura
quando eu cheguei aqui bem empolgado, eu fazia uma pesquisa de saber de tempo, com o
tempo, mas aí o terminal começou a usar, também, uma forma de tempo, eles controlam,
mesmo, o tempo de (//) entrou para carregar, isso aí, tem entrada, saída, não é, por exemplo,
aqui ele levou 40 minutos, que é o tempo comum, mas ele só carregou o tanque, aqui já levou
menos de 20 minutos, ou também, em 20 minutos ele fez o procedimento. Aí para (//)
entendeu, aí a gente vê a satisfação aqui. O pessoal também de (//) por exemplo, já melhorou
muito o que tu vê numa pesquisa aqui, levava uma, duas horas para fazer, tinha tempo que era
uma, duas horas para fazer um carregamento, e agora já está, tipo aí, o cara carregou aqui, já
está (//) é interessante, aqui, em 20 minutos ele carregou dois tanques, entrou, carregou e saiu,
isso aí... passou na balança de 9:23, saiu 9:58, ou seja, ele não perdeu tempo nenhum ali
dentro.
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<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[1,62% Cobertura]
Referência 1 - 1,21% Cobertura
Um exemplo, no ano passado para esse ano, as amostras testemunhas continuam… é (//) as
amostras testemunhas são agora exigidas, precisa ter. Aí já gerou. Isso aí é uma forma(//) uma
forma até mesmo de segurança para o cliente final, não é? Que recebe o produto. Onde colhe
(//) é colhida uma amostra aqui dentro do terminal, é lacrado e é seguido viagem até o cliente.
Referência 2 - 0,41% Cobertura
Ele pode recusar e não querer a amostra, mas eu acredito que, o nosso cliente aqui, a gente
incentiva 100% a retirar essa amostra.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 4 referências codificadas [3,54%
Cobertura]
Referência 1 - 1,41% Cobertura
a gente vem, assim, vem dizendo muito assim, que as empresas mudam quando ela encontra
alguma dificuldade e necessita que mude, porque tem aquele ditado, “time que está ganhando
não se muda”, não é, mas existe empresa que tem necessidade realmente de mudar para se ver
a experiência, se tem a experiência, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então hoje a
empresa que eu trabalho, ela trabalha em cima de erros, vamos dizer assim, então se está
dando certo, vamos continuar e vamos aumentar, vamos ser ousados em aumentar, mas não
vamos mudar, vamos mudar realmente quando for para mudar, quando for requisitado de
alguns clientes, que está tendo dificuldade naquilo ali. Então a gente vai escutar, vai ter uma
pesquisa da parte da consultoria, para ver se realmente está tendo dificuldade naquele aspecto,
e se muda. Agora, constantemente, mudança, eu acredito que não.
Referência 2 - 0,72% Cobertura
Exatamente e são poucos, aí esse pouco que talvez não são trabalhados, porque deveria ter um
estudo que dissesse assim: "Eu tenho uma porcentagem de tal dessas clientela aqui e posso
investir nesses carros aqui, vou separar cinco, seis carros, vai ser só para aquilo ali”, mas não
se tem também a questão de ser uma constante, todo dia você tentar pegar, não, porque o
mercado é instável. Ele vendeu hoje, amanhã está parado aquele produto lá.
Referência 3 - 0,41% Cobertura
Então aquele carro que ele tem para 17 mil, ele vai ter que se adequar àqueles pedidos que
tem na tela ali, de 25 mil, mudar, então vem o trabalho do televendas ou o trabalho do
faturista ali, do coordenador de convencer o cliente e mudar o seu pedido.
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Referência 4 - 1,00% Cobertura
Então eu falo é o seguinte: hoje a empresa, ela não tem um setor, tem pessoas que possa fazer:
"Vou fazer essa pesquisa agora para ver se realmente como é que está andando a empresa”,
mas do meu ver, Lucas, deveria ter um setor que analisasse só isso aí, porque a pessoas estar
voltada só para aquilo ali, o serviço dele seria só aquele ali e resultados seriam muito rápidos
do que uma pessoa que já estava atarefada com outras coisas fazer esse serviço. Hoje a
empresa faz, eu digo que a empresa faz, agora, se o resultado seria mais positivo se colocasse
nas mãos de pessoas só para aquilo ali, eu digo a você que não.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 2 referências codificadas
Cobertura]

[2,50%

Referência 1 - 1,19% Cobertura
Tem um rapaz lá, ele faz parte, ele é o analista da controladoria, ele que fica nessa parte
todinha. Até se tiver alguma mudança: "Você tem alguma mudança para a gente fazer?”,
“Tenho”. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa o sistema deles era de só número a
minha tela não tinha nenhuma razão social do cliente, na tela, não. Eu olhava para a tela
assim, abria a tela de pedidos, aí eu tinha o código do cliente aqui. Eu olhava aqui, aí o
menino me mandava para mim a planilha do Excel aqui, eu olhava aqui, eu trabalhava com o
código 678, Posto Davi, aí eu olhava para a tela do computador, estava lá o código. Aí toda
hora tinha que olhar para o código, eu olhar aqui no Excel, ver de quem era aquele código em
cima, eu disse: "Mas esse negócio estava muito ruim”, aí disse: "Não, quem fez isso foi a
melhor menina que tem aqui”, eu disse: "Mas está muito ruim, veja só, quando...”agora,
não...”
Referência 2 - 1,31% Cobertura
Tem, aí pediram após, pediram, tem o cliente na tela, só. Nesse campo aqui, quando tem o
código do cliente, porque em vez de estar o campo, porque não botar a razão social... Nesse
outro campo aqui, tinha uma coisa que às vezes não servia muito, porque não bota a
quantidade? Nesse outro campo aqui, porque não coloca a placa do carro, para mim visualizar
a placa do carro? Vamos fazer algumas mudanças aqui, nesse aqui botar a razão social e ver
só, porque no código, eu tinha que olhar na tela, olhava o código, vinha para o papel, olhava
para o papel, aí eu ficava doidinho, eu disse: "Rapaz, está meio complicado”. Aí dei um print
aqui, botei a caixa de texto, aí botei, aí melhorou, aí já fizeram, mas tem o menino da
controladoria, quando tem essas coisas, ele pede logo: "Se tiver aí alguma ideia, aí, sugestão,
passe para a gente analisar, quando o menino for atualizar aqui no sistema, a gente já pede
para ele implantar”. Mas acho que como deve custar caro, aí fica, tem hora, segurando.
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Nome: Exploração de Desenvolvimento Científico em Fontes Exógenas
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[1,27% Cobertura]
Referência 1 - 0,75% Cobertura
Sim, a gerência, (//) fica por conta da gerência. A gerência identifica algumas falhas,
identifica problemas, identifica e estuda o mercado, para que seja implementada uma forma
mais rápida de captação de cliente e a liberação do produto.
Referência 2 - 0,52% Cobertura
Não que lá na frente a gente não venha a ter, mas eu acredito que o estudo do mercado aponta
que agora não é favorável, aponta que não é favorável ter carregamento CIF
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,70%

Referência 1 - 1,70% Cobertura
Então o que foi que a gente fez, a gente contratou um laboratório para que analisasse o
produto da gente que está saindo, para se ter uma credibilidade melhor do que a gente também
estar vendendo e que a gente estava comprando e comercializando em determinado terminal
que a gente estava alugando. Então, aquele terminal, que a gente está comprando aquele
combustível, ele tem esse procedimento de analisar os nossos produtos e vem (//) e passar
para a gente com a credibilidade e confiança que o cliente merece receber. Então a gente fez
um contrato com um laboratório, a gente, a cada semana, a cada fim de semana a gente manda
o nosso produto para ser avaliado, analisado: "Está dentro da conformidade?”, - “Está não?
Então o que é que está faltando? Então vamos fazer um... vamos fazer aqui um relatório e
pedir que o terminal analise também com a gente para melhorias”, então realmente isso aí é
um diferencial que está tendo, até mesmo questão de multas, questão de surpresas futuras que
possam atrapalhar o processo de venda que qualquer empresa.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,47%

Referência 1 - 1,47% Cobertura
Para uma série de coisas, vamos lá, vamos começar, para um lançamento, o pedido, chegou,
está liberado o pedido, a nota está bloqueada, aí começa no Temac, é outro gargalo, quando
começa o Temac encher de carro, muito carro, o pessoal não gosta de carregar no Temac,
porque quando dá na parte da tarde, aí é um gargalo, aí começa a correr para o Pandenor,
porque quanto a isso, o Pandenor já é mais rápido, que o Pandenor é mais rápido, a emissão
das notas, quando o pedido bloqueia. Porque tem distribuidora que o cliente tem limite de 200
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mil, tem distribuidora que o cliente só tem limite de 100 mil Reais, às vezes: "Aqui eu não
vou querer tanto, não, eu vou para ali, que ali tem esse diferencial para mim, ali é melhor isso,
isso e aquilo”, aí o motorista (//) para o motorista isso é bom, quando ele chega e já está tudo
pronto, para o motorista só é bom quando ele chega e está tudo pronto. Às vezes não gosta de
carregar no Temac, porque o Temac está demorado, não gosta de carregar na outra
companhia, porque quando chega lá, demora, também e para eles tudo é demora, para eles, se
demorou um minuto, já está ruim...
Nome: Exploração de Fornecedores
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 3 referências codificadas [2,01%
Cobertura]
Referência 1 - 1,09% Cobertura
Nós compramos de usinas e Petrobrás, então tem o macroprocesso de compras, nós temos o
macroprocesso de transportes, que é justamente não para a parte de gasolina e diesel, que ela é
feita via navio, então a gente já conta com esse serviço, mas o transporte para a parte de
etanol e diesel, transporte. Apesar que nós temos também processos de transferência para
gasolina e diesel, também, nós temos a armazenagem, que é justamente a descarga desse
material nos terminais, pelo Temape, que você visitou passou pelo Pandenor, que é
distribuidora e distribuição. Compras, transporte, armazenagem, que, aliás, transporte,
transporte, que eu estou falando, é a coleta, não é.
Referência 2 - 0,23% Cobertura
você adquire o produto aqui, se faz esse processo de coleta, que é a reposição dessa
mercadoria para estocagem, faz a parte de armazenagem...
Referência 3 - 0,69% Cobertura
Exatamente, então esse prazo que foi, que nós levantamos e que é aprovado pela empresa, é
um prazo para que eu possa estar buscando transportador no mercado, contratando esse
serviço dele, possa estar colocando ele na porta da minha base operacional, possa estar
encaminhando ele para uma fila de carregamento, para que ele possa efetivamente concluir
esse carregamento, transitar, que não está fácil transitar nas vias...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 3 referências codificadas [2,85%
Cobertura]
Referência 1 - 1,99% Cobertura
O que existe, a questão aqui, é o marketing (//) é o comercial. Temos um gerente comercial
que ele fica... nas bases, ele vivencia cada realidade, por exemplo, agora nós tivemos um
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diferente, um problema, que o nosso preço estava além, fora do mercado. Faz uma pesquisa
de preço, nós fazemos uma pesquisa de preço, enviamos para ele, ele discute com o comercial
e passa para o dono da empresa. Aí envolve várias questões, para você vender você tem que
(//) para a gente conseguir vender tem que baixar preço, para atingir cota, aí senão paga multa
para a Petrobrás e assim vai. É esse rapaz, é esse cara que é um consultor, não é funcionário
da empresa, é como eu falei, tem uma equipe responsável por isso, para implementar esse tipo
de coisa, o dono não quer dor de cabeça com nada, ele só quer ver vendas.
Referência 2 - 0,57% Cobertura
Tudo, tudo... a empresa dele, ele tem terminais. Ele fica em São Jose dos Campos, ele não fica
em um terminal não, mas ele fez um escritoriozinho que tem duas salas, pronto, ele e o irmão
trabalhando, o resto é tudo terceirizado.
Referência 3 - 0,29% Cobertura
Compartilhamos, trocamos informações, as necessidades da distribuidora, eu peço mais do
que eles me pedem, entendeu.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 7 referências codificadas
[8,04% Cobertura]
Referência 1 - 0,77% Cobertura
Aí o Pandenor também ajuda a gente na (//) com os nossos clientes, às vezes tem cliente que
diz: "Não, vamos lá na Terrana porque é mais rápido”, não é que (//) é que o nosso sistema, a
nossa ação ficou lenta com o tempo, por exemplo, os procedimentos da gente fizeram com
que ficasse lento, mas em compensação o Pandenor também melhorou o seu procedimento e
deixa mais rápido lá. O atraso que ele perde aqui na frente pegando nota, seguro, esse
negócio...
Referência 2 - 1,57% Cobertura
tem dois carros que a gente tem contrato, que a gente paga um X para ele deixar o carro aí, se
o carro não tiver viagem, fica aí parado, ele está recebendo. E também ele recebe por essas
rotas malucas, entendeu? Por exemplo, ele vai fazer uma rota que é acima de 80 quilômetros,
indo e voltando, ele vai receber um adicional de 30% do frete para fazer aquela viagem, para
ele, também, assim, aí todo mundo não vai ficar com prejuízo, aí vai começar a tirar de cima
para botar embaixo. Aí ele tem que (//)e dai, também, é a parceria, com ele, não é: "Não dá
para a gente fazer isso...”, - “Olha, não tem outra rota, vamos fechar”, conversa com o cara:
"Vamos fazer só essa, a próxima a gente faz uma rota melhor...”, tenta fazer uma rota melhor.
Por exemplo, principalmente de sábado, que acontece isso, cada um num extremo, aí tem que
negociar, tem que falar com eles, às vezes vai, vai, muitas vezes vai também parcial, sem rota.
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Referência 3 - 1,07% Cobertura
É, o que acontece, vai (//) a parte disso aí é do setor dos consultores, cada consultor tem a sua
margem na sua cabeça: "Olha, eu vou, eu vendo para fulano por margem tal”, e ele, não é,
segura pela margem. Às vezes quando tem muito produto, eles querem se livrar logo do
produto, aí eles vendem um pouco mais barato, ou então algum cliente, aí chega para o
consultor: "Queria comprar na Total, a Total está com um preço melhor, tem como (//) se tu
fizer (//) se tu abaixar para tanto eu compro”, aí ele vai, reduz um pouco da margem e compra,
entendeu, aí acontece isso. Negociações com ele, que você tem, sabe, em conversa com ele.
Referência 4 - 2,51% Cobertura
Não, geralmente a gente exige que seja o motorista próprio, ou seja, o cara tem que estar
fichado na (//) tem que estar com carteira assinada na transportadora, até porque para livrar a
gente de alguma coisa trabalhista, caso ele não seja fichado na transportadora, o que
acontece? Ele um dia pode dizer: "Não, trabalhei na Terrana, tal”, e não era fichado. – “Não,
mas a gente não tem carro”, - “Não, mas trabalhei lá”. Mas aí, justamente, aí eles exige (//) a
gente exige carteira assinada, existe todo o procedimento para carteira assinada, eu ganho, por
exemplo, quando o cara diz: "Olha, eu (//) o transportador não pagou”, eu digo para ele: "O
que está acontecendo? O senhor dever estar insatisfeito”, o motorista está insatisfeito, não está
querendo fazer a viagem, tal, porque é típico, não é. Aí o cara tem que lidar com isso, são
coisas que o pessoal lá de cima não percebe, mas isso aí acaba refletindo para a gente. Olha,
vamos, o motorista fala: "Quero ir para casa, Entrevistado 7, não dá para fazer a entrega
amanhã?”, - “O que está acontecendo?”, porque está sem receber, não quer fazer a viagem
porque está sem dinheiro, aí a gente vai, liga para o pessoal lá. Mas isso aí (//) e a questão do
conhecimento, cada viagem, o transportador faz o seu conhecimento, esse conhecimento é
enviado a cada 15 dias para a sede, lá para o pessoal da sede, aí o pessoal da sede faz lá o
levantamento deles e paga aquele, como eu já lhe disse, faz o pagamento daquele
conhecimento, pronto, é esse....
Referência 5 - 0,73% Cobertura
Pelo menos a transportadora tem um carro próprio e como ele (//) é com isso, a gente só faz
receber, a gente, o frete, e alguns de contrato recebe alguma coisa a mais, porque está no
contrato, está especificado, fica aí, entendeu. Aí ele recebe uma quantia a mais para ficar
exclusivo. Por exemplo, porque a gente tem dois – como eu falei para você – eu tenho dois
carros exclusivos, ele não carrega para mais ninguém, só para a gente.
Referência 6 - 1,04% Cobertura
Para todo mundo. Antigamente chegou aqui, contrato de cinco anos, dez anos. Aí só que
agora é anual. Aí como isso é anual, foi bom para a gente, não sei se foi tão bom para a
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armazenadora, não. O que acontece, fica fica o mercado fica aberto, vamos supor, vai que
alguém lá do TEMAPE resolve sair, e o TEMAPE, liga para a minha gerência, para a minha
diretoria e diz: "Olha, tem uma vaga aqui para vocês, vocês querem vir? A armazenagem da
gente, a gente cobra tanto”. Aí a Pandenor está me cobrando um X, mais caro, então o negócio
acaba: "A TEMAPE me cobra tanto, vocês vão fazer a mesma coisa ou vão querer que eu
saia?”
Referência 7 - 0,35% Cobertura
É, aí essa é a (//) mas como eu tinha, antigamente, como tinha contrato de cinco, dez anos,
ficava lá, aí ficava preso, dez anos com ele. Aí como agora quando todo ano assina outro, eu
faço contrato de novo.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 2 referências codificadas [1,04%
Cobertura]
Referência 1 - 0,39% Cobertura
Só às vezes, mas assim, 99% é muito eficaz, ajuda bastante. Não é, a questão (//) ele atende na
medida do agendamento dos carros, entendeste....
Referência 2 - 0,65% Cobertura
Entendeu, é um trabalho muito rápido, até os motoristas, mesmo, sempre chegam aqui na sala
falando que a operação é bem rápida, só falta, só mais, essas questões de estrutura, mas assim,
os meninos, os operadores são muito rápidos, muito ágil.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 3 referências codificadas [4,36%
Cobertura]
Referência 1 - 0,59% Cobertura
Já não seria suficiente, não é, e hoje também a própria Petrobras impôs às empresas que elas
tenham um espaço para receber o produto, porque o tempo de reabastecimento (//) porque
aqui a nossa operação é feita por cabotagem, não é...
Referência 2 - 1,90% Cobertura
Eu acho que melhorou bastante, em virtude até mesmo de a gente ter contratado mais espaço
aqui no mercado. Porque o fluxo de navio eu acho que não mudou muito, mas como a gente
tem mais espaço, quando um navio chega, a gente recebe mais produto. Então a gente
armazena esses produtos com esse espaço que chama T de navio, que ele, por exemplo, para
gasolina é 12 dias, para o diesel é 14, mas fora esses intervalos existem bombeios, podem ser
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solicitados, isso se a Petrobras tiver disponibilidade, então essa questão da cabotagem, hoje,
SUAPE é um polo, em comparação a outros, aqui no Nordeste, é um polo bastante seguro,
aqui a gente não tem muito problema com (//) quase nenhum problema com navio que chega e
dá fora da especificação, por exemplo, não é.
Referência 3 - 1,87% Cobertura
A gente tem um píer bom para descarregar, existe concorrência entre outros produtos para
descarregar no píer, mas eu acho que a gente tem dois ou quatro piers, só dá problema se o
navio que vai descarregar, ele não consegue atracar naquele píer por causa da calada, a calada
é o espaço do navio, então ele (//) esse seria um dos problemas, mas a gente não está tendo
muitas situações assim, críticas, mas eu volto a dizer, graças principalmente à ação da
companhia em procurar no mercado espaço de produto, porque se a gente manter apenas esse
espaço que a gente tem aqui na Petrobras a gente teria problemas com a nossa cabotagem,
porque a gente teria uma demanda alta com um giro maior e não ia ter a descarga do próximo
navio dentro do espaço.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 5 referências codificadas [8,19%
Cobertura]
Referência 1 - 1,86% Cobertura
Não consegue porque assim, como é administrado pela BR, a BR tem a burocracias dela, de
ela termina que pega muito essa parte de empresas públicas, de licitação... Então isso gera
uma burocracia e um atraso nos processos muito grande, então a gente não consegue... assim,
tem uma cotação de Capex todo ano, as companhias, que é Raízen, Ipiranga e a BR, elas
aprovam a verba que a BR pede para fazer esses projetos, só que o negócio não sai do papel.
Ele fica lá no papel, porque só para fazer o projeto, ele tem que pegar três empresas para vir
aqui fazer o projeto, não sei o que, então, isso demora muito. Então a gente não pode, porque
o que não pode é eu ficar com falta de produto. Então isso de todas as companhias, como a
Raízen, como a Ipiranga, até a própria BR, elas, hoje (//) a gente hoje armazena em outros
locais porque a gente não (//) a tancagem que tem aqui, não atende.
Referência 2 - 1,02% Cobertura
É... Não, eu acho que o ETM é melhor para a gente, é, essa questão de deixar a gestão (//)
assim, às vezes, principalmente porque quando não era produto de aviação (//) a gente assim,
tem uma instabilidade muito grande, entendeu? Nem sempre, como a gente tem que passar lá
a cota/dia, ele fatura para mim a cota/dia, às vezes eu tenho falta do produto lá em Fortaleza
que obriga a ter uma saída maior do produto, então eu não conseguia atender isso daí
entendeu, então para a gente ETM fica melhor.
Referência 3 - 2,10% Cobertura
É, e eles têm um prazo curto, não é? Ele tem um crédito pequeno, então às vezes quando o
cliente (//) porque assim, os clientes do varejo, eles têm um contrato e esses contratos deles
são longos, mais ou menos uns três anos, cinco anos, tem cliente que tem cinco anos de
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contrato. Então é assim, ele não pode rescindir o contrato, porque senão ele paga uma multa,
então normalmente eles ficam naquele contrato até terminar. O bandeira branca, não, como a
gente não amarra nada para ele, eu não tenho garantia quase nenhuma, do bandeira branca,
então eles têm um crédito reduzido e o prazo também reduzido. Então isso acontece muito, às
vezes ele não tem nem crédito, nem prazo, ele tem que primeiro pagar, para poder receber o
combustível. Aí nesse pagar para receber o combustível, às vezes ele paga, aí não manda o
comprovante, às vezes o pessoal não vê, aí o pedido dele fica bloqueado, entendeu? Aí o
próprio GT ou o cliente vai e manda o comprovante, o pessoal lá enxerga que veio o
pagamento, vai lá e libera o pedido.
Referência 4 - 2,39% Cobertura
Não, a gente não compartilha, é uma estratégia comercial. Assim, claro, uma ajuda a outra, às
vezes uma empresta produto para a outra, tem, assim, existe um certo coleguismo, mas as
coisas, elas são muito fechadas, porque é quase uma estratégia comercial, entendeu?
Principalmente assim, bandeira branca, TRR, se (//) tem consumidor de diesel, por exemplo,
cliente consumidor de diesel que são os T.R.R.s, ele carrega para mim e carrega lá na Ipiranga
e eles é que são bem sensíveis em relação a preço, às vezes questão de um centavo, ele vai e
carrega em outra companhia, entendeu? Então é assim, se a Ipiranga não tem produto ele vai
carregar ou na BR ou vai carregar comigo. Então é assim, ela não pode saber a minha gestão,
não pode saber meu estoque, eu não posso saber o estoque dela. Se ela precisa, ela pede a
minha, aí eu vou ver se eu libero ou não, porque vai depender se é melhor eu liberar, porque
eu posso precisar também depois e ela vai me ajudar, ou então se eu não libero, libero só uma
parte, porque aí eu sei que o cliente vai sair dela e vai vir carregar para mim, entendeu? Mas a
gente não tem coleguismo não, aqui a concorrência é bem apertada.
Referência 5 - 0,82% Cobertura
Tem, porque a gente briga mais não é? Porque assim aqui tem a BR, Ipiranga e a Raízen, e a
BR é que administra, então normalmente se junta a Raízen e a Ipiranga para questionar a BR
nas coisas. É, por exemplo, se eu preciso de uma coisa e eu sei que se eu chamar a Ipiranga,
ela vai me dar mais força, então a gente se junta e vai lá e pressiona, então isso aí realmente a
gente tem. Tem bastante.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 3 referências codificadas [2,77%
Cobertura]
Referência 1 - 0,48% Cobertura
A capacidade total da gente, eu vou te dizer por produto: por produto, pronto. No meu
espaço, hoje, aqui, de anidro, é um espaço pequeno, é 115 metros, pela movimentação da
gente está até esgotado e de hidratado, 130 metros, gasolina, 500, no caso, o S-10, 420 e o S500, 480.
Referência 2 - 1,58% Cobertura
Para evitar esse tipo de problema, então na questão dos nossos cliente a gente tem sempre essa
questão de (//) e não só esse, mas também outros clientes, também, tem uns clientes de
Alagoas que compram a prazo, mas que sempre o pessoal costuma: "Não, vamos tentar, ver o
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que a gente pode fazer”. A gente teve um cliente, também, a usina, a Usina Triunfo, por sinal
a gente está comprando álcool para eles, também, então teve uma época que a Usina Triunfo
estava querendo adquirir o diesel, aí no caso o pessoal: "Vamos fazer o seguinte, vamos fazer
uma troca, a gente faz um encontro de contas e coloca o diesel aí e vocês, em contrapartida,
vendem o álcool”, então tem essa questão do... E outra coisa, a distribuidora hoje que não for
flexível não permanece no mercado, não, você pode ter certeza. E outra questão,
operacionalmente falando, se for engessado, operação engessada, não foi, ela tem que ser
flexível.
Referência 3 - 0,72% Cobertura
Conseguem, conseguem, sempre que preciso, sempre eles... eles... o que eles puderem fazer
para ajudar... e outra coisa, mesmo quando eles não podem fazer: "Olha, infelizmente dessa
(//) hoje eu não vou poder lhe ajudar”, mas sempre explicam o motivo, sempre dão a questão
do porquê, não é, de não poder atender, mas geralmente vou destacar aí 90% do que a gente
precisa, o terminal, ele sempre ajuda. Sempre auxilia.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 2 referências codificadas
[1,93% Cobertura]
Referência 1 - 0,56% Cobertura
Temos conhecimento de algumas transportadoras que (//) alguns clientes que venham
solicitar um carro, ou transportadora a gente passa o telefone para que ele trate totalmente...
Referência 2 - 1,37% Cobertura
Bom, eu posso dizer que estamos de uma forma, na modalidade satisfeitos. Mas podemos
melhorar bastante nosso relacionamento com a Petrobrás, até porque tem um (//) é a única,
então a gente precisa conversar, precisa estudar, precisa debater e pedir um desconto. Porque
não, se ela é a única, não é? O mercado é grande, é competitivo e a gente precisa ter preço,
não adianta estar comprando dela um produto caro e não poder revender.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 6 referências codificadas [5,52%
Cobertura]
Referência 1 - 1,57% Cobertura
O método de trabalho nosso, com a Petrobras, é através de ETM, compramos através de
navio. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, apareceu uma resolução aí, teme uma resolução
que diz que você tem que ter cinco dias de estoque, não é, dentro do seu terminal, você tem
que ter estoque para cinco dias. Então a Petrobras fez uma análise de quanto você vendia
durante o dia, estipulou que você tem que ter aquela quantidade ali e você, para com o
terminal, você também tem que ter aquela armazenagem ali, para que você não venha a pagar
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nem mais, nem menos do contrato que foi estipulado ali. Então como é que a gente faz, como
é que funciona: você, hoje você está com muito produto e chegou a hora de você comprar, aí
você fala, você tem bom relacionamento com as outras distribuidoras? Você tem que ter,
Lucas, tem que ter, porque é a questão de você começar ou a vender a elas o produto que você
tem, para abrir espaço para você receber o produto que você tem que comprar...
Referência 2 - 0,79% Cobertura
a maioria do tempo a gente passar mais no trabalho do que até mesmo em casa, em casa é
para descansar e voltar, trabalhar novamente. Então é necessário você ter um bom
relacionamento, um elo de amizade, de sair para almoçar, de sair para tomar um café, de falar
de coisas diferentes do trabalho, do dia a dia. Então o meu relacionamento hoje, é muito bom
com o terminal e isso faz com que as coisas andem de uma forma bastante tranquila e
favorável para o desenvolvimento do trabalho.
Referência 3 - 0,40% Cobertura
Com certeza, com certeza, com certeza. Quando se chega ao extremo da coisa: "Olha, não tem
como”, as partes se entendem, mas tem suas dificuldades, tanto o terminal, quanto a
distribuidora, mas o relacionamento é tranquilo e é muito bom, muito bom.
Referência 4 - 0,67% Cobertura
Como eu estava te falando, tudo é feito de uma forma fiscal. Como: através de uma Nota
Fiscal, o terminal só acata aquele empréstimo daquele produto para determinada pessoa, para
determinada empresa ou o espaço para determinada empresa através da documentação fiscal,
que é a Nota Fiscal. A Nota Fiscal sai de mim para o terminal pedindo autorização ao terminal
para que se tire produto do meu e se coloque no dele.
Referência 5 - 1,22% Cobertura
que está distribuindo... Um exemplo: eu estou com 100 mil litros, eu quero tirar 50: "Está
precisando?”, - “Estou”, - “Tu quer comprar?”, se ele quiser, quer comprar, está precisando:
"Eu quero comprar”, então o que eu faço, eu faço a nota de venda, uma natureza normal de
venda, tirei 50 mil do dele e vendi essa quantidade para a distribuidora. Recebi o produto que
eu estou precisando, ele chega ao terminal. Quando começar a esvaziar, eu posso comprar
dele de novo: "Tu quer vender aquele produto que eu te vendi?”, - “Quero”, - “Pode
emprestar?”, - “Pode...”, - “Empresta isso aí, daqui a dois dias eu te pago”, então tem essa
troca, entendeu, que é aceitável, que é aceitável. Não gera impostos, não gera impostos, essa
natureza não gera impostos.
Referência 6 - 0,87% Cobertura
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Pronto, exatamente, a FAN quer comprar hoje, dia 31, então não se pode fechar negativo o
último dia do mês, quer dizer que eu não posso emprestar à FAN hoje quando a FAN não
pode me pagar, hoje, ainda. Ela vai poder pagar amanhã, no dia 1º, só que eu fechei o mês
negativo, aí o que eu faço, você faz uma venda: "Eu posso te vender, FAN, quer?”, “Quero...”, pronto, eu vendi, ela me pagou, saiu do meu depósito e foi para o dele. Passou
dois, três dias, comprar de volta de volta, eu posso comprar, é feito assim, entendeu.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 8 referências codificadas [10,00%
Cobertura]
Referência 1 - 0,22% Cobertura
O nosso diferencial competitivo, quando tínhamos um transporte era ótimo, era um grande
diferencial para a gente, perdemos o transporte, trabalhamos com esse lado...
Referência 2 - 1,17% Cobertura
A concorrência tinha, também, mas o da concorrência começou também a cair, porque a
concorrência também (//) e o pior é que parece que todo mundo é combinado, se eu estou
vendo que o negócio não está dando para mim, eu vendo tudo. Aí a concorrência também,
começou a vender tudo. Aí se cada corra para pegar os melhores, vai prestar aqui o serviço, se
você pegar um comprador bom, olha, está comprando, honrando com os compromissos, está
dando tudo certinho, o produto está chegando no posto, não tem reclamação nenhuma, tudo
certinho, aí é um grande diferencial em relação ao concorrente. Mas tem uns concorrentes lá,
que ao em vez de vender, ela comprou mais, renovou toda frota, que é a do Terminal, que é a
Petrovia, ela também, ela renovou a frota, a frota é nova. A gente busca, em relação à
primeira coisa para puxar o cliente, tentar fidelizar, que é muito difícil você fidelizar cliente...
Referência 3 - 0,84% Cobertura
Temos. Hoje a gente tem convênio. Se o cliente não tem carro, o cliente não quer nem se
preocupar: "Se eu vou comprar, agora, você tu vê o frete?”, eu não quero perder o cliente, a
gente que atender de toda forma aquele cliente, porque 5 mil litros é uma diferença muito
grande, de 5 em 5, lá no final a diferença é muito grande, e como tem nesse negócio de atingir
cota é quando começa, aí ligo para um, ligo para outro. Podia não ser assim, porque aí pouco
me importa, assim, se fosse pensar de outro lado, pouco me importa, ele está comprando, ele
mande vir retirar, quem for: "Olha, esse cliente é assim”, empresas grandes, geralmente é
assim.
Referência 4 - 0,33% Cobertura
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A consulta que o pessoal de cadastro faz, quando vai colocar na forma de pagamento o boleto
bancário para o cliente, ele vai fazer a consulta no mercado, ele faz no SERASA, ele faz no
SERASA e vai pedir algumas referências comerciais, para ver se não...
Referência 5 - 2,40% Cobertura
De cadastro, teve um cliente que mandou um, aí ele faz essa parte, manda e quando bate na
trave, ele volta. Ele fez um que no SERASA, todo cliente, no SERASA, no jurídico tem um
limite de crédito, no SERASA. Teve um cliente que fez o cadastro e não passou, ele falou:
"Olha, esse cliente aqui no SERASA só tem limite de 3 mil Reais. Aí o cliente se abusou,
nem o cliente sabia disso, e o cliente não sabia, o cliente fez: "Rapaz, que negócio é esse de
SERASA, que eu nem no SERASA estou”, aí a menina fez (//) aí para explicar a ele, a menina
fez: "Não, é porque toda pessoa jurídica no SERASA tem um limite de crédito e o limite dele
é só de 3 mil, é muito pouco. Se ele ficar devendo, aí vai ficar uma confusão”. Mas essa parte
de um (//) eu acho que também fica muito da empresa, eu acho que daí tem medo, é a outra
parte do medo, porque daí imagine se todo mundo aqui tem a mesma (//) porque nem sempre
o mesmo, o meu cliente é o seu cliente. Às vezes o cliente que só compra comigo, às vezes
tem cliente que nem procura estar cotando preço, cotando, procurando lá, abriu um posto
agora, não conhece ninguém, aí pronto, “só vou comprar com você”, às vezes eles ficam com
medo. A menina saiu, ficaram abusado quando a menina saiu, pegou a lista de cliente e foi-se
embora para a outra empresa com a lista de cliente. Na outra semana já estavam todos os
clientes que compravam conosco, que estavam no cadastro, estavam em tudinho, fazendo
tudinho. Aí acho que por isso que fecham, já não querem muito negócio, pedem referência
comercial, quando tem (//) mas aí já não quer, eles ficam com medo, eu acho, que, a outra
parte. E ficam, são (//) é porque são muito desconfiados, são muito desconfiados, aí se sabe
que você compra comigo, compra com aquele, imagine se eles, se cada um tiver uma relação
dos mesmos clientes, todo mundo. Aí é que...
Referência 6 - 0,87% Cobertura
Eu compro aquela cota pré-determinada, comparada aqui com a RTM, eu pago mais caro,
porque eu tenho facilidade, todo dia, amanhã eu só pego 80, pronto, pago os 80 mil, só recebo
80 mil, você, não, você tem que comprar a cota lá, você tem que comprar 3 milhões, 5
milhões de litros, você tem que desembolsar aquele valor, pôr 5 milhões ali e agora. Aí com
esses aí, ela não liga, porque tu tem que comprar a tua (//) você tem que comprar a sua cota, a
sua cota é de 25 milhões e você tem que, em um mês você tem que comprar os 25 milhões, o
navio vai vir, quer queira, quer não, o navio vai vir, o navio vai chegar lá, tu vai ter que ter
espaço para descarregar o produto.
Referência 7 - 1,46% Cobertura
ela tem que comprar os 25 milhões dela e ela, quando o navio chegar, o tanque tem que estar
disponível para descarregar, é outro problema, se chegar e não tiver produto, aí se paga uma
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multa, porque ela disponibilizou o navio, é programado a chegar naquele dia, você vai receber
X, já vem consignado que você vai receber esse volume aqui, se você não tiver ali, o seu
problema, no tanque, espaço, lá, do terminal, aí o problema é teu, tu vai pagar uma multa do
navio, ele não pode ficar esperando, porque daí ele vai sair daqui e vai para Cabedero, de
Cabedero, ele vai no Rio Grande do Norte, depois ele vem voltando de novo para a Bahia. Aí
é diferente, com a gente eles são mais duros, em relação a essa compra. E outra, a Petrobrás
chega no terminal, paga um valor X para o terminal para armazenar aquele produto, mas aí o
produto está lá dentro do tanque do terminal. Jogam o produto lá e todo dia eles só passam a
nota, pronto: "Você disponibilize para ele esse volume aqui”. Agora é complicado quando é o
inverso, quando ela não tem produto, que dizem que deveria ter cinco dias de estoque de
emergência, não tem.
Referência 8 - 2,71% Cobertura
Para qualquer um cliente a mesma coisa. Para atender cliente lá no posto. Já chegou, às vezes
ela libera, ninguém sabe como. Tem um produto lá no tanque, o pessoal não diz, ela não
libera. Aí depois chega um e-mail: "Cancelada a liberação”, aí não diz o que foi, às vezes,
quando diz, encobre alguma coisa. Aí a gente fica sabendo disso quando vai no terminal:
"Porque cancelou?”. Aí no terminal, porque a gente lá, a relação é mais curta: "Não tem
produto no terminal”, não havia produto. “O único produto que tem não dá para entregar para
vocês, porque não dá para carregar”. Agora, vá de três horas da tarde e não disponibilize o
crédito na conta dela, aí ela manda um e-mail com um monte de setinha: "Sem Crédito”, bem
grande, “Sem Crédito”, quando dá quatro e meia. Não é porque não pagou, é porque está
fazendo, ainda, a transferência e o crédito tem que estar na conta dela até as três horas, até as
15:00. Você tem (//) 16:00, pronto, já fechou. Aí a tua liberação é para amanhã. 16:00 a tua
liberação é para amanhã, se você quiser mudar, não muda, só se você ligar para a regional,
pedir para sair da regional, um favor, tudinho, como aconteceu. Teve uma sexta-feira, estava
faltado produto, uma sexta, “está faltando produto, está faltando produto”, “Não tem produto,
vamos segurando por aqui, devargarzinho”. Aí muita gente queria produto, aí pegamos a
menina, ela fez: "Oi, pode vender o produto, tem produto, a Petrobrás liberou?”, ela fez:
"Liberou, não”, mas a Petrobrás tinha liberado. Aí quando (//) seguramos as vendas, tudinho,
que era da sexta, não atendemos no sábado, já veio o do sábado, e o da segunda? Quando
chegou na segunda-feira, olha aí: o tanto de pedido que tinha, a Petrobrás pegou na segunda,
liberou o produto: "Eu já liberei no sábado”, aí eu liguei: "Mas aquele do sábado lá, não vai
dar nem para mim atender os da sexta”, não ia dar para atender os da sexta, porque já estava
com pedido da sexta, fiquei com o do sábado e chegou o da segunda-feira, o da segunda. Eu
disse: "Não vai dar para a gente atender isso, não”, aí ela foi...
Nome: Identificação de Segmentos de Mercado
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [1,23%
Cobertura]
Referência 1 - 1,23% Cobertura
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Oportunidade de mercado, ele tem que ter o seu olhar crítico, primeiro verificar como que o
mercado está se comportando. Eu não tenho tanta essa visão do mercado, porque realmente eu
nunca fui para ele, está, mas a ideia, o conceito, é: eu, consultor, represento a Total
Distribuidora, eu tenho que olhar para o mercado, eu tenho que olhar para o externo, para o
ambiente externo e verificar quais são as melhores práticas, e dessas melhores práticas, eu
trazer isso para o meu cliente, trazer isso para a distribuidora, trazer junto à consultoria, seja
melhoria de um processo, seja melhoria de um atendimento, seja uma melhoria para que tenha
(//) para que possa agregar valor ao negócio, tem que ser bom para a Total, tem que ser bom
para o cliente.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [2,61%
Cobertura]
Referência 1 - 1,41% Cobertura
mas por meio centavo você ganha clientes. Aí como é que angaria isso aí? Através de
contatos, nós temos um escritório em Recife, que ele faz (//) eu botei uma menina trabalhando
lá e tem dois homens no campo, um no sertão e outro na região metropolitana. E esse da
região metropolitana trabalha em sindicato, trabalhou em sindicato, conhece todos os postos
dessa região, inclusive os donos. O outro trabalhou na Federal, é aquela coisa assim, sai
pulando de galho em galho e quem lucra são as distribuidoras, porque pega uma pessoa com
gabarito e reconhecimento na área.
Referência 2 - 1,20% Cobertura
É porque, tanto faz você hoje vender 200 mil ou amanhã vender 20. Tudo depende. E aí esse
mercado ele... ele trabalha numa linha de vantagens. E para você acompanhar isso aí, para
tratar isso aí, você tem que ser rapidinho, não é? Todos os dias você tem que estar indo fazer o
contato com a maioria dos clientes, para você saber como é que está se comportando o
mercado. Para o cliente saber que a Petrobrás está vendendo X, mas por quê? A Dislub, a
Total, e assim, com as concorrentes.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 3 referências codificadas
[4,79% Cobertura]
Referência 1 - 2,61% Cobertura
É, a parte de distribuição, ela é bem simples para a gente, porque aqui em Pernambuco,
diferente de outros Estados, ele foca mais no FOB, pouco no CIF, entendeu. É tanto que, por
exemplo, no Rio a gente tem 20 carros CIF, aqui a gente só tem dois carros CIF. Aí a
distribuição são clientes específicos que já tem, não é, não são bandeira, porque a gente não
tem bandeira, como eu botei no seu papelzinho lá, mas são clientes, como é que se diz, que
tem um (//) não é um comprometimento, é o (//) tem o costume de comprar, gostou do
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vendedor, alguma coisa assim, tem o relacionamento, tem o preço também que às vezes ajuda,
aí eles vão e pedem, mas é sempre os mesmos. Aí às vezes a logística da gente fica um pouco
meio assim, porque os mesmos não querem comprar todo dia, entendeu, aí às vezes um que é
Recife compra e o outro que é de Goiânia também compra. Aí eu tenho que fazer essa
logística tipo totalmente fora dos livros, porque a princípio era para eu estar (//) esperar fechar
a rota de Recife, e ir, esperar fechar a rota de Goiânia e ir. Mas se eu fizer isso é combustível,
o cara está vendendo, ele vai ficar sem produto, se ficar sem produto é problema para mim,
para ele e para o vendedor, aí justamente, aí ele (//) para mim porque eu não entreguei, vou
acumular uma entrega para o próximo dia, para ele, que ele vai ficar sem produto, para o
vendedor, que ele vai ficar insatisfeito e não vai querer comprar mais, aí o vendedor vai fazer
(//) aí a gente tem que fazer essa logística fora, que os livros não contam para a gente,
entendeu.
Referência 2 - 1,29% Cobertura
não existe, a distribuição em si (//) para mim o que seria melhor era a gente ter mais clientes,
quanto mais cliente a gente tiver, mais eu posso programar uma distribuição, se eu tenho
poucos clientes, por exemplo, eu tenho poucos clientes nas cidades, em si, por exemplo,
Recife é um canto onde a gente tem mais cliente, aí vai chegando, e tem cidades que a gente
tem um cliente e tem cidades que a gente não tem clientes. Aí, ou seja, passa quatro, cinco,
seis cidades, para chegar um cliente. Aí isso atrapalha muito a nossa logística, entendeu, essa
distribuição. A ideia seria que a gente tivesse um, pelo menos um cliente em cada cidade, e
comprando CIF, aí a gente poderia ter uma distribuição melhor, por exemplo, por
macrorregiões aqui em Recife, Pernambuco.
Referência 3 - 0,89% Cobertura
É, Zona da Mata Sul, Mata Norte, a ideia era ter isso para a gente, eu fechar aquela: "Olha, o
carro vai para a Zona da Mata Sul” e a gente ter cliente para atender todos esses caras e fechar
um carrinho. Mas a realidade não é essa, entendeu, aí, às vezes, a gente não fecha sul com
norte, mas bem que todo mundo tenta, mas a gente não fecha, mas a gente (//) aí vai ter que
fechar metropolitana com Mata Sul, ou metropolitana com Mata Norte, para facilitar também
nas entregas, para o cliente não ficar sem produto, como eu falei.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [2,55%
Cobertura]
Referência 1 - 2,55% Cobertura
Não, isso são (//) a gama de clientes é definida basicamente por região, não é: então, por
exemplo, a gente atende aqui Pernambuco, um pouco da Paraíba e uma parte do Rio Grande
do Norte com S-10, porque por enquanto o Rio Grande do Norte está sem S-10 lá. Mas isso já
é definido, não tem muita, assim, mudança: “Ah, hoje eu vou atender outro Estado”, não...
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não é uma coisa que acontece, assim, normalmente, eu nem lembro da última vez que
aconteceu isso. Tá, as coisas são bem definidas.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [0,92%
Cobertura]
Referência 1 - 0,92% Cobertura
Eu acho que a Ipiranga está muito próxima do cliente, o cliente sabe que ele tem, na Ipiranga,
uma empresa que possa dar todas as (//) os alicerces para ele montar um posto, não é, ou a
Ipiranga, não só no mercado de revenda de postos, em outros mercados, não é, de consumo,
por exemplo, que são empresas de ônibus, são empreiteiras que compram o diesel, por
exemplo.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 3 referências codificadas [4,12%
Cobertura]
Referência 1 - 0,72% Cobertura
Todo o Brasil. Mas aí eles separam, eles têm os analistas lá e aí eles pegam, sei lá, um grupo
de analistas e separam as regiões: "Esse vai ficar com a Região Nordeste”, às vezes a Região
Nordeste é muito grande, aí separa alguns Estados, deixa (//)não é uma pessoa só que é
responsável por tudo, não, então cada região ela tem o seu, a sua...
Referência 2 - 1,25% Cobertura
É essa parte de preço realmente a gestão não é minha, mas assim a gente tem o preço
competitivo, assim a BR, a gente não consegue atingir, porque ela usa uma estratégia
diferente, entendeu, principalmente, assim, na parte de diesel. Ela atende à termoelétrica, por
exemplo, então, o contrato com a termoelétrica, a termoelétrica não pode comprar de outra
companhia senão da BR. Então ela ganha, ela tem uma margem muito grande com a térmica,
então ela consegue oferecer preços menores para os outros clientes, porque a margem dela já
está garantida com a térmica, então isso é um exemplo, só, prático, do diesel.
Referência 3 - 2,14% Cobertura
É, a térmica, a gente só atende quando ela quando a BR dá uma brecha, quando ela não
consegue atender, a BR. Aí ela vai dizer: “Olha, esse eu não vou conseguir atender teu
volume todo, pode ir pegar nas outras companhias”, aí é quando a gente entra e consegue
atender. Mas como a térmica não tem previsão de parar de fornecer, porque com essa questão
energética, ninguém sabe, então assim, ela sempre tem uma margem mais alta, em relação a
isso daí e aí ela consegue passar para os outros clientes um preço bem melhor. Bem melhor,
assim, coisa que é absurda, entendeu? A gente não consegue entender como é que eles
conseguem chegar naquele preço ali. Então assim, e BR tem essa estratégia, por isso que ela
detém 60% da movimentação aqui. Mas assim, em relação à Ipiranga, a Raízen e a Ipiranga,
elas andam muito juntas, tanto é que a movimentação aqui é diferente porque eu trabalho com
produto de aviação e a Ipiranga não trabalha. Por isso que eu estou na frente dela, mas se eu
não tivesse produto de aviação, eu ia estar pau a pau com ela.
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<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [1,26%
Cobertura]
Referência 1 - 1,26% Cobertura
Pronto, vê só, a gente geralmente procura fazer o seguinte, geralmente através de interações
com os clientes através da área comercial e a gente aqui, também, a questão de distribuição de
brindes para alguns clientes, a questão das visitas, também, principalmente, aqui a gente tem
uns clientes bandeirados e principalmente também os clientes bandeira branca, também, para
tentar conquistar ao máximo esses clientes. Porque o foco, hoje, o cliente bandeirado, ele tem
uma rentabilidade boa para a gente, porém o cliente bandeira branca, hoje eu acho que é o
público alvo de qualquer companhia, não é. Então a questão dessa característica de você ter
um atendimento eficaz, você pode estar trazendo resultados para a distribuidora.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [1,01%
Cobertura]
Referência 1 - 1,01% Cobertura
São metas anuais. Eu vou ter que alcançar sempre aquela meta, mas nós não somos tão
cobrados, mas somos incentivados a sempre a buscar melhorias e captação de clientes, até
porque a empresa sempre coloca para a gente, que quem paga o nosso salário não é a empresa,
é o cliente, sem cliente, nós não somos funcionários.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,29%

Referência 1 - 0,29% Cobertura
É por isso que muitos não conseguem levar esse ramo, porque comprou de um, comprou de
outro, comprou de outro, está com produto do outro para poder pagar aquele que pegou um
dia.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 3 referências codificadas
Cobertura]

[2,87%

Referência 1 - 0,92% Cobertura
Pernambuco, só a base aqui, a base aqui, aí nós temos a matriz que fica no Rio Grande do
Norte, que é onde é o forte, fica na região do sertão do Rio Grande do Norte, que é na região
toda do Rio Grande do Norte, Natal, tanto a capital como vamos até quase Fortaleza, que é a
divisa do Rio Grande com Ceará, em Cabedelo, em Cabedelo tem uma base, também, tem
toda região do Estado da Paraíba, como também Pernambuco, onde vende, tem venda,
também, para o lado de cá, e a gente atende Pernambuco, nós aqui atendemos Pernambuco, a
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Paraíba e o Rio Grande do Norte com o Diesel S-10, por que o Diesel S-10 não tem na
Paraíba e não tem no Rio Grande do Norte, ou vem buscar aqui, ou vai buscar lá.
Referência 2 - 0,38% Cobertura
Às vezes ela fala, mas não vai no cliente. Um dia chegou: "A termoelétrica, está vendendo
não sei quanto” – “Mas tem que ir lá”, o rapaz que chegou lá, novato, o rapaz fez assim: "Eu
tenho conhecimento com o pessoal da Progresso”, a Progresso, aqui, ela é grande, ela tem em
Pernambuco...
Referência 3 - 1,57% Cobertura
Da Vera Cruz, é uma empresa de ônibus, da Vera Cruz. Aí ele passou o contato para ela, ela:
"Eu vou lá”, aí quando (//) não, no potencial, mas aí você tem que ir em todas, eu vou no que
compra 150 mil mensal e vou naquele que compra 2.500. A gente tem que atender a todo
mundo. Mas aí tem hora que diz assim, aí você fica: "Vai lá no cliente”, às vezes eu digo:
"Vai lá no cliente”, aí tem cliente que diz assim: "Eu não sei nem o que é um consultor”, aí
disse: "Mas vai lá no cliente, passa lá no cliente”, essa semana eu disse: "Olha, passa lá no
cliente”, aí um menino mandou umas fotos para mim: "Eu estou com esse posto aqui, para
fazer bandeira, vamos fazer?”, aí um outro cliente que tem já sabe, ele disse: "Homem, não é
negócio não, bandeira naquele posto, não, lá só tem moto e moto abastece o quê? É R$ 10,00,
não vale a pena, não”, ela foi, bateu lá nesse cliente, aí ela disse: "O homem é doutor”, eu
disse: "Eu sei, mas vai na Progresso, que o homem tem milhões de ônibus aí, a indústria de
Pernambuco tem ônibus para todo lado, vai lá...”, não, mas: " Eu vou naquele que é bandeira.
Tem hora que vai em um e esquece do outro, e o pior que é um cliente em potencial, se não
fosse um cliente...
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DESEMPENHO OPERACIONAL

Custo

Nome: Confiabilidade de entrega na redução de custos
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 2 referências codificadas
[0,79% Cobertura]
Referência 1 - 0,41% Cobertura
Não, essa diferença eles cobram, quando vai vazio, eles cobram. Eles cobram, é tanto que a
gente passa uma planilha com a margem, para os diretores lá aprovar: "Beleza, Entrevistado
7, pode mandar, está aprovado”, porque a margem dele cobre o tanque vazio.
Referência 2 - 0,38% Cobertura
É, acaba cobrindo, aí, pronto, quando isso acontece, aí a gente manda, principalmente cliente
(//) que a gente tem clientes - como se diz - não é bandeira, é consumidor final, que as
margens são bem mais altas que os postos.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [1,55%
Cobertura]
Referência 1 - 1,55% Cobertura
Trabalhamos da seguinte forma, estamos vendendo e as vendas estão baixas, o suprimento e a
logística entram em ação, de que forma a gente pode diminuir o custo, para que a gente possa
abaixar um pouquinho o preço e para a gente ficar de igual para igual para o mercado, que às
vezes nosso custo está um pouquinho alto, e às vezes está um pouquinho baixo, a gente não
pode ficar nem tão baixo nem tão alto, nós temos que ficar igual, o que o que a gente preza
muito é a qualidade do atendimento.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [2,60%
Cobertura]
Referência 1 - 1,32% Cobertura
Empresa terceirizadas, empresa terceirizadas, empresas transportadoras terceirizadas que faz,
da empresa mesmo, a gente tem mais ou menos uns 10, das terceirizadas, 20, então, que faz o
serviço de CIF, os FOB pega lá. Agora, em relação ao frete, eu digo que o frete tem que ser
justo para que esse resultado, que é a entrega, seja satisfatória. O que é um frete justo: é você
pagar um frete relacionado à quilometragem que ele está andando, entendeu, se você
reconhece que aquela quilometragem vale centavos vezes a quilometragem que você rodou e
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no final você obtém um valor que é satisfatório para o motorista, com seus custos, tirando
combustível, tirando a sua alimentação, tirando a depreciação do seu carro. Porque a
transportadora que a gente trabalha, os carros são particular, cada motorista tem o seu carro.
Referência 2 - 1,28% Cobertura
Não que a gente não vai ter custo, a gente vai ter o mesmo custo que ele, mas como empresa,
a gente tem, assim, um respeito de assumir aquilo ali e dar um frete mais justo àqueles
agregados. Aí no final a gente faz realmente a comparação e vê a satisfação, porque se a gente
mistura, vai ter uma hora que a gente vai dizer: "Êta, vai ter que colocar essa entrega para um
agregado”, mas nessa hora que a gente vai colocar, a gente vai remunerar para o último frete,
a última entrega, que é mais cara, vai ser todas elas, vai ser por ela. Entendeu, já o da gente,
não, vai ser, se a entrega vai ser daqui do Cabo, vai ser o preço do Cabo, Recife, o preço do
Recife, até chegar a Caruaru, preço de Caruaru, aquela escadinha. Já o agregado, não, vai ser
um preço, o último preço, que é o mais alto.
Nome: Qualidade do produto na redução de custos
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 4 referências codificadas
[2,74% Cobertura]
Referência 1 - 0,73% Cobertura
Legal. E em relação ao preço o custo da compra do produto como que é a tua relação com a
Petrobrás, que ela é a única fornecedora, não é? A gente sabe que dependendo da distribuidora
são contratos específicos dependendo do tamanho…
Referência 2 - 0,89% Cobertura
Lógico que existe um custo em cima de venda a prazo, mas é totalmente diferente de preço a
vista, preço a vista geralmente é um centavo a mais, um centavo a menos, do que um preço a
prazo, aí vai… pode estar variando de um centavo, um centavo e meio, independente do
prazo, não é?
Referência 3 - 0,73% Cobertura
Como eu passo o preço para os clientes, o cliente me diz: "Olha está alto o seu preço”, ou:
"Não está tão alto como o do outro”, aí eu já vou acompanhando, pego essa informação do
cliente e já anoto. E passo para a minha gerência.
Referência 4 - 0,40% Cobertura
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Quando muitos clientes estão dizendo: " ¨Júlio, seu preço está ótimo”, se preço está ótimo, é
porque o preço está muito baixo.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,65%

Referência 1 - 0,65% Cobertura
Teve venda hoje de ganhar 3 Reais, 19, teve outra que perdeu 24, aí assim foi. Agora, um vai
compensando o outro e fica aquela gangorra. Não (//) na gasolina, geralmente (//) no Diesel S10, geralmente a gente não paga multa porque como a Paraíba não tem Diesel S-10, o Rio
Grande do Norte não tem S-10, a demanda vem do Rio Grande do Norte, aí o povo manda o
produto para lá, porque se não for para lá, eles vão buscar em Fortaleza. Aí vem de Fortaleza
para o Rio Grande do Norte, aí daqui, é...
Nome: Custos das Operações
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [1,33%
Cobertura]
Referência 1 - 1,33% Cobertura
uma empresa que se preze, com orçamentos, até as horas extras dos nossos motoristas nós
orçamos, e não só orçar, mas se fazer cumprir esse orçamento. Então esses custos estão
mapeados, nós precisamos (//) aqui, eles precisam fazer com que eles aconteçam dentro do
previsto e que aconteçam efetivamente, sem estourar o que é previsto, esse é a linha de
raciocínio. É lógico que isso não é fácil, é um desafio, e as equipes, a empresa vem
aprendendo, as equipes vêm aprendendo a planejar melhor. Então nós estamos com (//)
trabalhando com planejamento em média de cinco anos, talvez. Isso está sendo planejado na
empresa. E hoje a gente tem percebido a forte assertividade que estamos tendo, diante de já,
de pouco tempo, é, pouco tempo, mas eu tenho a previsão que a gente consegue melhorar a
cada ano, porque a gente planeja...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 3 referências codificadas [2,28%
Cobertura]
Referência 1 - 0,24% Cobertura
É, cota de armazenagem. Essas ações, é tudo tomado na questão (//) tudo resume em preço e
acabou.
Referência 2 - 1,31% Cobertura
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Mas o que define a baixa da gasolina ou a alta, é a sua compra de álcool, se eu compro na
usina, tem um volume que eu comprei á tempos atrás, na usina, aí, eu comprei a (//) hoje o
preço de mercado de álcool está R$ 1,04, por litro. Mas se eu tenho a R$ 1,55, o estoque
antigo, que eu já paguei: aí eu pego, ponho uma oferta aqui, gira em torno de R$ 0,04 dessas
usinas mais próximas, R$ 1,59, aí na composição de preço, se eu tenho um álcool a R$ 1,59,
você tem a R$ 1,65, com mais quatro vai a R$ 1,69, são R$ 0,10 de diferença.
Referência 3 - 0,73% Cobertura
É, veja só, essa questão de armazenagem a gente não tem muito o que brigar porque é um
padrão, segue aqui, se você partir para o Temap, é o mesmo preço que aqui. A gente luta,
briga pela diferenciação do atendimento, mas o preço é o mesmo, entendeu, não tem o que se
o que se brigar, muito não.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 4 referências codificadas
[3,03% Cobertura]
Referência 1 - 1,20% Cobertura
Aí, ou seja, aí eu presto, eu tenho uma planilhazinha, mostro os custos, as margens, e passo
para a gestão, ver se compensa mandar 10 mil num carro de 15, aí eles fazem uma avaliação
e: "Não, manda... bota cinco para Recife, então”, mas esses cinco para Recife, o transportador,
pega, mas cobra 10 vazio, entendeu. Mas aí um compensa o outro, que o pessoal e foi lá e
levou cinco, mas já me cobrou R$ 10,00 vazio, ele levou cinco e me cobrou, ou seja, ele fez a
programação, alguém autorizou, mas compensou, mas ele levou cinco, ou seja, como se ele
tivesse levado 20 e a gente pagou 15, está entendendo, alguém algum dia, um transportador
desse vai fazer as contas e vai falar: "Cara, mas até agora...”
Referência 2 - 0,48% Cobertura
o custo da armazenagem é embutido no nosso custo do combustível. Então a princípio não
tem (//) senão a gente estaria atirando às escuras, está o preço barato, mas só que a margem,
ou seja, não tinha lucro nenhum, no caso. A armazenagem é embutida no preço do óleo ...
Referência 3 - 0,77% Cobertura
eu vou estar cobrando um produto que não está se pagando. Por exemplo, se eu tiver uma
armazenagem mais alta do que eu estou cobrando na minha margem, eu vou ter (//) no final
das contas eu vou ver que eu não tive lucro, não tive nada. Aí ele (//) é embutida, a
armazenagem e também o frete, também está embutido, quando eu faço a entrega, também
está embutido, para que o transportador da gente faça a entrega, ele (//) a gente cobra pelo
frete para ele.
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Referência 4 - 0,58% Cobertura
Justamente, não, justamente, eu não sei... ou menos eu sei que a gente não (//) vou pagar a
mesma coisa, se ele fez menos armazenamento, paga a mesma coisa. Agora, eu não sei essa
questão se eu passar, se eu vou pagar algum excedente, antigamente a Pandenor não cobrava.
Esse eu acho que ele deve estar cobrando, que a gente não....
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 1 referência codificada [0,81%
Cobertura]
Referência 1 - 0,81% Cobertura
A questão é só é a questão da coleta, não é, porque a gente não tem as pessoas apropriadas
para isso, como a Total tem, não é, a Total tem uma pessoa que é responsável para preencher
sacolas, tudinho e isso é a gente, às vezes, só a gente, porque faturar e ao mesmo tempo
preencher sacola é complicado.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 2 referências codificadas [3,19%
Cobertura]
Referência 1 - 1,34% Cobertura
Bem, a Companhia, ela tem uma série de indicadores operacionais, de vazamento, de
derrame, de tempo de espera de caminhão na base, de custo de movimentação, ela tem uma
série de indicadores e cada órgão é avaliado com base no resultado desses indicadores.
Referência 2 - 1,85% Cobertura
porque na verdade ninguém paga armazenagem, não é, esse terminal é regido em regime de
Pool, que chama, então todas as despesas são rateadas baseadas na movimentação, quando for
custeio e quando for investimento é baseado no investimento inicial que foi feito para a
construção do terminal, então nem tem armazenagem, cada um paga pelo que movimenta.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 3 referências codificadas [5,74%
Cobertura]
Referência 1 - 2,76% Cobertura
É, frete aqui não, porque frete quem cuida é o pessoal do transporte, mas a armazenagem sim,
a armazenagem é com a gente, assim, muito embora (//) porque é assim, a Raízen tem uma
estrutura que é muito peculiar, porque tudo é centralizado na sede, entendeu, nada é nos
terminais, nada é aqui, aqui é só realmente a distribuição. Você tem o controle da sua
unidade, mas, por exemplo, o contas a pagar, a gente recebe a nota, mas manda a nota para o
setor processar o pagamento, a gente aqui é só como um (//) a gente fica intermediando as
coisas, mas assim, contrato de armazenagem, tem um setor lá na sede, que ele cuida só disso
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daí. Pronto, eu tenho armazenagem na Pandenor, por exemplo, que ali é armazenagem, é
outro tipo de contrato, que aqui na BR, que aqui é pool, todo mundo é dono, então esse
contrato de armazenagem lá, ele tem um custo unitário. E esse custo por metro cúbico é que é
negociado, mas não é negociado por mim, entendeu? Eu só faço a gestão lá do carregamento e
do estoque, mas assim, essa negociação (//) eu posso até ir, porque eu vou saber de rotinas que
o pessoal não sabe. Por exemplo, se o pessoal disser: “Ah, mas eu vou te dar isso”, eu vou
dizer se ele vai dar ou não, se ele vai ter condição de cumprir ou não isso daí. Mas quem
negocia não é a gente, entendeu? Aqui a gente é só base de distribuição, só isso.
Referência 2 - 1,29% Cobertura
a gente tem uma cotação mínima lá, entendeu? Lá eu acho que está na casa de 16 milhões por
mês. Então esse ano (//) é assim, eu pago os 16 milhões, se eu carregar ou não, eu vou pagar
os 16 milhões. Então é bom que eu carregue para eu não estar pagando sem utilizar,
entendeu? E aqui na BR não, como aqui é pool, o custo unitário do metro cúbico é muito
menor, e muito, muito menor assim, mais de 100 % mais barato, mas por questão de
tancagem, aqui já está muito limitado, isso aqui está a mesma tancagem de 30 anos atrás,
entendeu? E 30 anos atrás eu não tinha essa movimentação, eu tenho uma movimentação
agora muito maior.
Referência 3 - 1,70% Cobertura
Mas que assim, com certeza gerou um custo muito alto, tanto é que a gente contratou, teve um
(//) logo no início a gente contratou mão de obra temporária em vários locais, para poder
tentar atender isso daí e não gerar transtorno na operação, mas que é complicado, é. Mas tem
todo setor, lá na Raízen, só para você saber, tem um setor que é responsável por isso que é o
G.S.O., que é a Gestão de Suporte Operacional, ele é que organiza tudo, ele que procura
fornecedor de frasco, ele procura fornecedor de envelope, ele que desenvolve o lacre que tem
que usar, então ele faz tudo para poder passar para a base de maneira padronizada, entendeu?
Então a gente só pega o negócio já pronto, não é a gente aqui que resolve nada, entendeu? O
procedimento, tudo quem vai me fazer é esse setor e ele passa padronizado para todo mundo.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 5 referências codificadas [3,93%
Cobertura]
Referência 1 - 1,58% Cobertura
Pronto, hoje, no sistema, eu tenho um campo específico para custo, qualquer operação que eu
for fazer hoje no sistema, eu já tenho, já, esse campo especifico, porque, porque esse campo já
cai para o setor de contabilidade, já, então a contabilidade já consegue ter uma margem, não é.
Se aquele custo está positivo, ou se o custo está negativo. Então no custo que está negativo,
ela vai tentar verificar o que está acontecendo de errado para que aquela margem dê negativa,
então com relação à questão das compras, tanto da Petrobrás, da gasolina e do diesel, diesel S10 e o S-500, como também as aquisições dos álcoois e a usinas, a gente tem a questão desse
custo. Porque no caso, quando eu recebo hoje uma nota fiscal de álcool, deixa eu só te mostrar
aqui como é que é feito no sistema, hoje... vou te mostrar aqui para exemplificar. Vou pegar
uma nota fiscal desse cálculo aqui, que eu já tenho um conhecimento...
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Referência 2 - 0,34% Cobertura
Controla, também, um exemplo: a questão, toda, de 1 a 15, no dia 16 o terminal, ele fornece a
questão da nossa movimentação, porque aqui, no caso, a gente paga por armazenagem, no
caso, pelo...
Referência 3 - 1,10% Cobertura
Isso, exato, pela movimentação que a gente tem nesse período. Então o que acontece, toda
essa questão, quando chega nota para a gente vai verificar, eu verifico com a questão da
minha movimentação para ver se ela condiz com o que o terminal está me passando, então por
exemplo, e no sistema eu tenho também como controlar, se o terminal está me dizendo que eu
tenho uma movimentação de 5 milhões de gasolina, no meu sistema tem que constar esses 5
milhões de gasolina para não dar divergência. Então, pronto, aí no caso o setor de operações,
porque aqui a gente não faz a questão (//) a gente só faz a questão dos lançamentos, a questão
do...
Referência 4 - 0,52% Cobertura
Pronto, aí no caso, tem outra questão, também, geralmente quando tem algum reajuste,
alguma questão de algum percentual, que geralmente acontece anualmente, o terminal sempre
informa antes, para que a gente, aqui no caso, a gente aqui faz a conferência, para ver
realmente se está condizente com o que...
Referência 5 - 0,38% Cobertura
Me informa... no caso, ele emitiu uma nota fiscal de serviços, com a movimentação detalhada
de todos os produtos, especificamente, gasolina, álcool anidro, álcool hidratado,
especificamente, cada quantidade e os valores.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 4 referências codificadas
[1,97% Cobertura]
Referência 1 - 0,22% Cobertura
De uma forma sincronizada entre comercial, logística e suprimento.
Referência 2 - 0,69% Cobertura
Nós armazenamos o produto e é liberado dia por dia, a gente não compra diretamente do
navio, não. Que existe essa modalidade que o pessoal já está estudando para ver se consegue
também até mesmo custear o preço do produto.
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Referência 3 - 0,53% Cobertura
Sim, tem um custo, tem um custo, mas o pós-venda é tão importante (//) é mais importante do
que a venda, porque o pós-venda vai gerar novamente o retorno do cliente.
Referência 4 - 0,54% Cobertura
Daqui a cinco dias tem que pagar. Então é um prazo muito curto em decorrente de outras
distribuidoras que tem um prazo bem maior. Mas não gera muito impacto, para a gente…
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 5 referências codificadas [5,13%
Cobertura]
Referência 1 - 1,35% Cobertura
essa empresa trabalha muito enxuta, se você procurar saber qual é o efetivo dessa empresa de
combustível é reduzido. Há outras empresas aí, nacionais, multinacionais que realmente o
efetivo é muito grande, não é, muito grande, outras, não, tem outras pequenas. Então, quando
se fala em se ter setores dessa qualidade aí para analisar isso aí, que é de suma importância,
que são resultados que se têm que analisar para poder (//) são pesquisas de resultados que tem
que ter para se ter sucesso, o custo esbarra nisso aí. Porque o custo? Porque requer
contratação de pessoas para que fiquem só nessa área, não é, que tenha a visão só dessa área.
Quando se tira um profissional, um exemplo, de um adminis (//) de um financeiro, de um TI
para se fazer esse serviço, talvez o serviço não fique tão bom como tivesse pessoas só para
aquela área.
Referência 2 - 1,20% Cobertura
Exatamente, então cada motorista dirige o seu carro, ele sabe a dificuldade do seu carro, ele
sabe o custo real que ele está tendo com aquele frete, então ele realmente, ele entende que se
eu fizer uma viagem daqui para ali, Lucas, não está dando, sobrando nada para mim,
entendeu. Então é preciso a gente se reunir e ver a melhor forma com a empresa como se
reuniram, a quinzena passada e reivindicaram que o frete não estava dando, que tiveram
vários aumentos de diesel, tem o pedágio que acresce isso, não só aqui, em todo Brasil, que
acresce a isso aí. Então num contexto geral o frete é muito baixo pelo que se faz, a realidade é
essa. Hoje, o frete do Brasil é muito baixo pelo serviço que é prestado pelas empresas, seja em
diversos ramos.
Referência 3 - 0,88% Cobertura
Então vamos falar do processo, não é, como é que é feito: o pedido chega na tela, colocamos
aquele pedido para determinada placa, o motorista e durante a quinzena, se tira aquele
relatório de quantas viagens aquele motorista, aquela placa teve, passamos aquela viagem à
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empresa passa para a transportadora, a transportadora já sabe, tira o relatório dela, já sabem
quais foram os motoristas que fizeram determinadas viagens, quanto dá de viagens, tira o
relatório da transportadora para os motoristas e se paga quinzenalmente o frete ao motorista.
Referência 4 - 1,19% Cobertura
existe uma tabela que é feita pelo setor comercial, que ele coloca o preço do frete por
quilometragem, não é. Por quilometragem, então se ele tem três entregas, a primeira entrega
tem 30 quilômetros, vezes aquele centavos que foi calculado, aquele Real que foi calculado.
Se ele tem outra de 30, 60, então vai fazendo aquele somatório, até as três, porque são
tancagens de 3, então ele tem uma primeira de 30, dá X, mais 40, no caso, soma mais 10, mais
100, que soma mais 60, então tem o preço final daquilo ali. Então naquele dia ele vai ter 200
quilômetros, ele rodou 200 quilômetros, vezes o preço do quilômetro, que foi estipulado por
uma tabela que a gente jogou no sistema e esse sistema, no final, ele calcula e dá o valor do
frete.
Referência 5 - 0,49% Cobertura
Avalia, eu acho que desde uma visita ao seu combustível que você está usando, o carro da
empresa, até um telefonema que você está dando. Então hoje existem pessoas lá que fazem
realmente essa pesquisa de custo para reduzir ou para ver se realmente está sendo viável, não
é, investir naquilo ali. Então...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 10 referências codificadas [5,87%
Cobertura]
Referência 1 - 0,87% Cobertura
Exatamente, e ele vem com tudo, querendo, acho que se dependesse dela (//) mas ela não pode
querer dominar todo mercado, não é. Ela já é dominadora, mas aí ela tem que deixar uma fatia
para cada um. É por isso que falam, que no futuro, só deve ficar as maiores, as menores vão
fazendo fusão com outras, e só vai ficando as menores. Aí para a gente atingir essas cotas
começa a queimar preço, aí começa baixando o preço. Por isso que eu falei, a gente trabalha
ganhando menos 18 Reais no negativo, não é, aqui, no sistema, tem todos os cálculos, aí
quando eu fecho o dia, aí está lá: " - 18, você viu?”, menos 18. Agora, você ganha no começo
outra vez...
Referência 2 - 0,12% Cobertura
18 Reais, eu estou te vendendo, mas eu estou pedindo 18 Reais em cima do custo do produto.
Referência 3 - 0,15% Cobertura
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Do custo do produto. A gente tem que pagar armazenagem do produto, 24 Reais por litro (//)
por metro cúbico...
Referência 4 - 0,36% Cobertura
É, por metro cúbico. É pago, essa armazenagem, a gente começa a trabalhar. No começo é
meio mal, quando começou, deu a largada, ninguém sabe o preço ainda, que cada um está
trabalhando, a gente começa, aí se no começo do mês eu estou ganhando dinheiro, aí vamos
supor, lá...
Referência 5 - 0,42% Cobertura
aí no começo, como eu não sei o preço do lucro, aí eu vou botar esse preço aqui, aí o cliente
começa a botar, aí, o cliente (//) não tem nem cota, às vezes, no começo, mesmo, é onde se
ganha, é onde a margem de rentabilidade vai lá para cima. Eu vejo a margem lá, que a gente
estava vendo, era mil e pouquinho, não era?
Referência 6 - 0,23% Cobertura
A gente tem uns carros que estava rodando aqui conosco, mandava produto daqui, SUAPE, ia
até Angicos, Mossoró, aquela região, mas não compensava, o transportador que falava.
Referência 7 - 0,40% Cobertura
Com certeza, não é... foi uma série de coisas para o terminal, porque no terminal na balança
de dados, só ficou um. Só ficou um na balança que trata da parte de cadastramento, só faz o
cadastramento, só ficou um, imagine você reduzir três pessoas, diminuiu para quatro e na
agilidade em relação à estoque.
Referência 8 - 0,43% Cobertura
Quando se trata de custo aí eles vão levar logo em consideração a compra, algumas compras,
às vezes o meu produto é mais caro do o do meu concorrente, porque, isso é um, pronto,
chega mais caro, o meu biodiesel é comprado mais perto, ele é comprado aqui em Quixadá, eu
tenho a flexibilidade, compro perto, porém, pago mais alto...
Referência 9 - 0,27% Cobertura
Mesmo sendo no Anel Rodoviário eu pago mais caro. Quem compra lá em Goiás, está
comprando lá e o pior, o biodiesel é feito através de leilão, quem compra lá no Goiás, compra
o preço, vamos supor, não é metade.
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Referência 10 - 2,63% Cobertura
Tem que atingir a meta. Quando não atinge essa meta, aí tem outro (//) não atingiu a meta, o
que eu faço, estou (//) não atingiu a meta, amanhã eu tenho que receber aquele volume, aquela
minha cota que foi rateada para um mês. Aí surgiu outra coisa, até que um dia a Petrobrás vai
aí e pega. Eu não estou atingindo a minha meta, vou emprestar para ele, é outro negócio que
tem, quando não atinge essas metas. E o pior é que quando não atinge a meta, o problema
parece que não é dela, não, o problema é do pessoal lá. Aí o pessoal lá de suprimentos, tem
que correr. Aí eu pego o meu produto, eu estou cheio, tenho muito produto e vou precisar
receber o produto amanhã, eu pego o meu produto e empresto para outras, pronto, “fica aí...”
Ele recebe de uma forma diferente, ele compra a RTM que compra a 2 milhões e meio do
navio. Ali a Petrobrás não liga para ele, mas para mim, que compro todo dia, 100, 100, 100, aí
o meu produto está sem. Como é que vai liberar mais 100 para mim o meu produto se eu não
vendi nada hoje? Eu pego e empresto para ele, esse empréstimo: "Fica aí com esse meu
empréstimo, que a Petrobrás não liga para o seu estoque, liga para mim, que tu compra 2
milhões e meio, ela não vai estar preocupada com (//) está preocupada comigo, que eu compro
100”. Aí é o mesmo produto, aí quando dá (//) engraçado, é quando dá o dia 1º, o mês já vai
virar, quando vai dar o dia 1º, eu só tinha com a Petrobrás hoje 100 mil, que foi o que eu
recebi, vendi 80, fiquei com 20, aí, normal. Quando (//) o terminal, diariamente, ele manda o
estoque para a Petrobrás, quando é segunda-feira, Silvio, o meu estoque vai estar em 500 mil,
a Petrobrás vai olhar e vai: "O que foi que aconteceu aqui?”. Isso vai logo, logo, vai (//)
porque aí eles estão perdendo. A Petrobrás quando vai ver segunda-feira, está aqui, então:
"Ele comprou aonde esse produto, que está com 500 mil?”, aí esse negócio que ontem a gente
estava falando da importação do produto, é Petrobrás, agora vende a um preço mais abaixo,
mas é Petrobrás.
Qualidade

Nome: Características
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,27%

Referência 1 - 0,27% Cobertura
No Pandenor, eles fazem. Eu vejo que eles fazem na plataforma, eles coletam, Silvio monta o
pedido, eles coletam lá, aí assina, tudinho, a Total já tem um diferencial, que a Total tem um
laboratório móvel...
Nome: Confiabilidade
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [1,05%
Cobertura]
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Referência 1 - 1,05% Cobertura
para você ter uma ideia do FOB, então ele começa a nos questionar isso, entendeu, ele ainda
não amadureceu essa parte da qualidade de vida, do nível de segurança para o motorista, para
a carga e para quem está ao redor, da sociedade, de uma forma geral, ele não está atento para
isso, ele quer o produto ali, o mais rápido possível, independente do horário que ele peça.
Então isso é muito difícil você conciliar, não é. E, no entanto, a partir do momento em que
você tem uma carteira de clientes com esse nível de pensamento, logicamente você vai ter
mais tranquilidade, porque ele entende o seu processo, ele entende com o que você está
preocupado...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [2,95%
Cobertura]
Referência 1 - 2,95% Cobertura
existe uma pesquisa de satisfação de clientes da área, dos clientes da área operacional, porque
quem é o meu cliente, o meu cliente não é o dono do posto, não é, não é a indústria que recebe
o combustível. Não, o meu cliente é a área comercial, eu trabalho para a Área Comercial da
Petrobrás , então vamos lá: Pesquisa de satisfação da área operacional, quem responde, da
área operacional, quem responde é a área comercial. E pesquisa de satisfação de clientes é
respondido diretamente pela área comercial, ou pela Sede da Companhia, não é pela área
operacional.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [0,13%
Cobertura]
Referência 1 - 0,13% Cobertura
Para garantir a confiabilidade do produto.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,49%

Referência 1 - 0,49% Cobertura
É que fica em cima do transporte, o nosso (//) aí a gente quer dar, da qualidade do produto,
fica muito amarrado ao transporte, como vai chegar lá. A FAN é muito organizada de como
vai chegar lá, se o cliente está satisfeito, analisou o produto, bateu tudinho, chego lá com as
minhas amostras, com a amostra testemunha, aí para o cliente isso aí é 10, para o cliente isso
aí é 10.
Nome: Conformidade

497

<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [2,02%
Cobertura]
Referência 1 - 2,02% Cobertura
A logística para esse carro ir, entregar e voltar o recurso para mim, porque vai dobrar o
tempo. E você não chega no posto: "Ah, bota aí, joga a mangueira...”, buf, não, não é bem
assim. Porque existe um procedimento, eu chego, eu me apresento, eu vou ver se a nota está
de acordo com o estabelecimento, eu procuro a pessoa responsável: "Vamos analisar o
produto, vamos olhar os laudos, vamos analisar nível de seta, analisar o produto, vamos
indicar qual é o tanque, vamos fazer uma conexão, vamos organizar, isolar a área, com
instrutor, correntes, placas de advertência, vamos garantir que exista um nível de segurança,
vamos iniciar, vamos concluir, vamos recolher”, vamos, não é, então olha o tempo que é
necessário para isso, que é necessário. Você leva em média, aí, 40 minutos, dependendo da
situação, uma hora para isso. Quando terminar, você vai chegar morto e acabado, aí você diz:
"Entrevistado 5, vocês fazem isso?”, sim e não. Não, porque o cliente tenta direcionar: Ôpa,
olha, atenção, nós vamos priorizar a Entrega Nota 10”, vamos. “Ôpa, olha, a média de pedidos
é no máximo, três”. Nós criamos alguns parâmetros: "Ôpa, olha, atenção, o máximo de
deslocamento é 50 quilômetros”, não é. Então você monta essas...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [0,73%
Cobertura]
Referência 1 - 0,73% Cobertura
Exatamente, nem sempre é verdade, entendeu. Então o nosso controle de qualidade, eu acho
que a vantagem é essa é que (//) é demonstrar na hora para o consumidor, se o consumidor
quiser e o cara de qualidade estiver no posto, o controle de qualidade faz uma análise do
produto na hora para ele.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [1,59%
Cobertura]
Referência 1 - 1,59% Cobertura
Qualquer dúvida, também, às vezes o cliente tem uma dúvida: "Ah, mas quanto é o percentual
do álcool?”, às vezes surgem essas dúvidas, a gente procura esclarecer, mostrar. Porque às
vezes, muitas vezes, alguns clientes têm postos, mas são acostumados a: "Ah, não, chegou?
Pode descarregar”, eles nem fazem análise, e a gente costuma destacar: “Não, tem que fazer
análise, faça a análise por cima, faça a análise por baixo, faça todo procedimento, porque
querendo ou não, a confiança (//) ele vai ter uma confiança maior, você não vai desconfia,
mas você precisa de uma confiança, porque querendo ou não, é o seu nome que está lá, está
em jogo”, não é. Se alguém abastece e diz assim: "Olha, o teu combustível está adulterado”,
se eu não fiz a análise, eu não vou ter uma contraprova, aí não. Mas se eu fiz uma análise, eu
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tenho a consciência realmente de que o produto está em boas condições, não é, está dentro das
normas.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 3 referências codificadas
[2,24% Cobertura]
Referência 1 - 0,59% Cobertura
Uma avaliação de desempenho, de perguntar de que forma (//) se o sistema está rodando bem,
se a internet também está, aí tem a parte de sugestões, a gente está colocando sempre
sugestões…
Referência 2 - 0,40% Cobertura
O tempo de ligação. O tempo de ligação, é… quantidade de ligação, quantas vendas foram
fechadas, quantas a gente pode alcançar…
Referência 3 - 1,25% Cobertura
Sim, o assessor está sempre indo no posto, perguntando se os funcionários estão aptos a fazer
as análises do produto, como é que eles fazem, se ele observar que eles estão fazendo de uma
forma errada ele dá um toque, diz assim: "Olha a gente geralmente na empresa, a gente faz
assim: tente fazer dessa forma porque os analistas vão dar correto, se houver qualquer
irregularidade, aqui vai acusar”.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,23%

Referência 1 - 1,23% Cobertura
como a gente trabalha com combustível, então é de suma importância que o combustível, ele
tenha a sua qualidade, ele tenha a sua credibilidade para com o cliente, então a empresa,
vamos dizer assim, ela adiantou os processos. Existe um órgão fiscalizador, chamada ANP,
que muitas empresas, elas esperam que esse órgão chegue, que fiscalize, que veja o que está
certo, veja o que está errado, com as mudanças de combinações de combustível, para que ela
se adeque àquilo ali. Eu digo que a minha empresa, ela procura investir em relação a uma
provável mudança que venha a haver no mercado, que tenha o mercado, e sai na frente, como:
teve agora pouco uma questão de mudanças de porcentagem na quantidade de cada
combustível misturado, para se ter o resultado final.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[0,85%
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Referência 1 - 0,85% Cobertura
Geralmente em qualidade, lá, para o cliente, como (//) tem uns que não sabem. Teve uma vez
que o cliente me devolveu seis produtos da FAN: "Não presta”, aí eu disse (//) para a
consultora explicar ao cliente, que o produto da FAN é o mesmo produto de todas as outras
concorrentes, foi difícil, ela disse que só o produto da SETA é que prestava, o meu não
prestava. O pior é que sai tudo do mesmo tanque. E ele fez lá, ele foi lá, ele disse: "Não, o teu
está num tanque só”, eu disse: "Não, vamos lá, que produto é o mesmo para tudo”, aí fui lá,
agora, realmente, o produto do cliente, ninguém sabe, não passou na análise, aí ele ficou
cismado com isso.
Nome: Desempenho
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [0,93%
Cobertura]
Referência 1 - 0,93% Cobertura
Eu acho que a grande vantagem é realmente demonstrar para o consumidor final que aquele
produto que ele está comprando, aquele combustível que ele está comprando, ele é, sim, de
qualidade, não é, porque muitos consumidores acreditam que quando um veículo dá problema
(//) ele leva no mecânico, a primeira coisa que o mecânico acusa é combustível, e nem sempre
é verdade.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 4 referências codificadas [1,58%
Cobertura]
Referência 1 - 0,58% Cobertura
Exatamente. Nessa modalidade CIF ele vai com os envelopes preenchidos, as garrafas que
vão aqui dentro, olha, elas não vão lacradas, elas vão vazias, a amostra será feita para o
cliente, exatamente, o cliente terá a amostra, irá lacrar a sacola, irá deixar no posto, até se não
me engano, parece que a média é até seis meses, aí no caso.
Referência 2 - 0,09% Cobertura
No caso do cliente FOB, ele já tem que sair daqui
Referência 3 - 0,25% Cobertura
Com as garrafas e com os envelopes preenchidos. E as garrafas, no caso, elas são, no caso,
aqui, eles, a gente enche aqui no ato do carregamento.
Referência 4 - 0,66% Cobertura
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É, somos avaliados, no caso. O meu gerente operacional sempre faz as avaliações, digamos, a
cada três meses, para verificar se está sendo (//) se os objetivos estão sendo alcançados, então
eles sempre trabalham dessa forma, sempre vendo a questão da (//) ou senão até mesmo, no
sistema tem uma tabelinha de desempenho, em que ele vai avaliar o desempenho de cada um
dos funcionários.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [0,53%
Cobertura]
Referência 1 - 0,53% Cobertura
Não há uma diferença tão grande. Como você mesmo colocou, preço é o que mais vale para o
cliente. Mas atrás do preço existe qualidade, e qualidade tem que ser honrada.
Nome: Qualidade Percebida
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [0,68%
Cobertura]
Referência 1 - 0,68% Cobertura
tem um feedback. Tem, por exemplo, tem uns (//) no decorrer no tempo, a gente vai
adquirindo (//), por exemplo, tem clientes que compram bastante com a gente, aí eu sei, a
gente sabe que ele tem alguma fidelidade, não sei se é comigo, que é com o FOB é com o
transporte ou é com o vendedor, algum desses três fatores está envolvido nisso, ou os três
fatores também podem estar envolvidos.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [1,13%
Cobertura]
Referência 1 - 1,13% Cobertura
Como o posto também é obrigado a fazer na hora, se o cliente exigir, porque eles recebem
treinamento, não só de controle de qualidade, mas outros treinamentos internos que a Ipiranga
desenvolve para os revendedores, para o próprio revendedor mostrar ao consumidor e poder
fidelizar aquele consumidor ali que o produto que ele está comprando é, sim, de qualidade e
ele pode ficar tranquilo, essa é grande vantagem do controle de qualidade da Ipiranga.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [0,67%
Cobertura]
Referência 1 - 0,67% Cobertura
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Somos avaliados também, até porque existe a (//) como é que se fala? A avaliação do cliente.
Então você só vai, entrega um formulário para o cliente assinar e depois sai recolhendo para
poder fazer uma avaliação.
Nome: Serviços Agregados
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [0,96%
Cobertura]
Referência 1 - 0,96% Cobertura
É porque a distribuição tem muitos fatores envolvidos aí, você tem a própria venda para o
cliente, você tem o desafio de ter um serviço de transporte adequado para isso, você vai ter
esse reflexo no atendimento do motorista na performance dele, na qualidade produto, no
horário, no tempo de entrega, enfim, eu acho que são muitos fatores que eu acho que
interferem nesse processo. Se a gente fizer esse pacote aqui dentro bem feito, é onde a gente
vai estar com total foco no atendimento e na qualidade dos serviços. Agora, então vem o que
eu tinha falado antes, aqui dentro.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 3 referências codificadas [2,91%
Cobertura]
Referência 1 - 1,30% Cobertura
Mas aí é que está, o que se explora dentro de tudo isso? Agilidade. Na entrega, no
carregamento, porque o terminal ajuda muito, bastante, ajuda bastante, entendeu, se é um no
porto aqui , se é um terminal que tem agilidade, tem qualidade no processo de carregamento, é
aqui. Porque todo TEMAPE tem puxado aí, muitas distribuidoras, o TEQUIMAR foi
projetado para químicos, e lá a ideia é voltada para outro segmento e que está adentrando
agora e nunca amadurece essa ideia e é sempre tem aquela coisa, (//) muito travada.
Referência 2 - 0,56% Cobertura
Veja só, nós damos apoio total para tirar dúvidas, tudo que o cliente precisar. A questão de o
que gera custo, despesas para o cliente, isso é uma coisa interna dele, lá. Nós fazemos tudo
isso por questão de... até de ética...
Referência 3 - 1,05% Cobertura
É como eu lhe falei, lá no escritório, ela é responsável pelo pós-venda. Assim que o produto é
carregado, no dia subsequente, a pessoa liga para lá: "E aí, fulano de tal, então, você está
satisfeito, como é que foi o atendimento, então...?”, tal. Ela já faz, engloba tudo isso, e aí vai
pontuando, não é, ela vai pontuando e vai colocando isso aí, porque vai naquele (//) você
lembra que eu falei do relatório, a consultoria?
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<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [0,77%
Cobertura]
Referência 1 - 0,77% Cobertura
a empresa deveria ter um (//) para fazer um feedback, por exemplo, pegar o telefone, tal, ligar
para o cliente, perguntar como é que está, aquela história, para saber o retorno do cliente. Eu,
sinceramente, eu não faço o feedback, mas eu sempre pergunto, quando alguém liga para
mim, ou então alguém faz isso, está sabendo das entregas, a gente tenta passar uma realidade
para o cliente e tenta que ele (//) tenta entregar o máximo que ele está precisando.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 2 referências codificadas [2,93%
Cobertura]
Referência 1 - 1,21% Cobertura
A gente faz o (//) o meio mais objetivo é através dos assessores comerciais, eu sempre
costumo entrar em contato com eles e informar, não é. Pronto, se o cliente está sendo bem
atendido, ou não. Aí eu sempre, ele sempre: "Olha, tal motorista, tal carro, chegou dessa
forma, então o cliente ficou um pouco chateado, então a gente faz de tudo para atender esse
feedback, não é. Então a área comercial, os assessores é o que têm mais contato, a gente tem
contato com o cliente, mas às vezes aqui, apenas por telefone, para poder passar o
rastreamento, mas já o assessor, não, o assessor, ele já tem aquele contato de estar
presencialmente com o cliente e estar também absorvendo as informações que ele passa.
Referência 2 - 1,72% Cobertura
Rapaz, a questão justamente do atendimento”, eu digo: a gente tem que ter um diferencial, se
você não tiver um diferencial, se você, pronto, se a gente for observar, o motorista às vezes já
está com tanto problema, e você (//) é trânsito, às vezes é a questão das fiscalizações, as
normas, às vezes ele chega aqui, já, querendo ou não, um pouco nervoso, aí ele chega aqui e
você está com a cara fechada, ou você está aqui, o carro está aqui e você não está nem dando
atenção para ele, não brinca, não dá um sorriso, então, querendo ou não, você vai ocasionar
também um problema, não é. Aí no caso, o atendimento até mesmo, ele pode vir - como até
mesmo como alguns costumam dizer - ele pode vir armado, com aquele (//) meio bravo, então
você chega aqui, já vê um sorriso, então automaticamente ele já tira aquela armadura, então já
fica melhor esse contato, então eu costumo dizer que a gente precisar ter essa questão dessa
característica de ter um atendimento, porque surte efeito, resultados.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 3 referências codificadas
[2,19% Cobertura]
Referência 1 - 0,68% Cobertura
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Ferramentas são muito bem necessárias de aproveitar, principalmente e-mail, telefone e o
básico e outras ferramentas como o Whatsapp, que hoje está dominando o mercado, a
comunicação para o cliente é bem mais rápida.
Referência 2 - 1,12% Cobertura
Sim, constantemente a gente faz um trabalho aqui (//) eu faço um trabalho aqui de estar
ligando, oferecendo o produto, dizendo para ele que o produto, ele vem com qualidade e que a
gente (//) estamos dando sempre apoio, que os nossos assessores estão no campo, sempre lhe
visitando, mantendo sempre o contato de… de harmonia mesmo, entre empresa e cliente.
Referência 3 - 0,39% Cobertura
Isso, a qualidade do serviço. O comprometimento que a empresa tem, realmente. Até o final, e
o retorno dela para conosco.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,32%

Referência 1 - 1,32% Cobertura
avalia – como eu falei para você – a empresa, ela se preocupa muito na qualidade do serviço
prestado, seja ele no frete, seja ele na visita que aquele consultor foi dar, seja no tratamento,
no televendas, seja ele no tratamento das bases para com o funcionário deles. Então no final
de tudo é avaliado tudo isso aí. Onde estamos errando – como eu já falei para você – a
empresa fez um trabalho excelente desde cima, quando chegou na entrega, o motorista que
deveria finalizar com chave de ouro, por um comportamento diferenciado, ele estragou tudo.
Então, aquele motorista, ele tem que ser avaliado, reavaliado, instruído, entendeu. Então ela,
realmente, ou elas, vou falar até no contexto geral, elas têm que se preocupar com esse
comportamento, com a qualidade realmente, prestada, com o serviço prestado ao cliente.
Flexibilidade
Nome: Flexibilidade por Faixa
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 3 referências codificadas [1,71%
Cobertura]
Referência 1 - 0,49% Cobertura
na altura que está, está lotado, eu não posso ultrapassar o meu limite de, aqui, de cessão de
espaço, porque se eu ultrapassar o meu, consequentemente eu estou entrando no espaço do
outro, não é.
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Referência 2 - 0,99% Cobertura
Temos, emprestamos combustível, pedimos combustível, pedidos empréstimo, pedimos
empréstimo até de espaço, às vezes. Exemplo, porque o meu espaço de anidro, hoje é
reduzido. Só que eu tenho que tirar um volume da usina, senão eu perco, a um preço X, aí eu
tenho que descarregar, vou lá dentro e falo: "Arruma um espaço aí para eu descarregar”, não,
e aí? Eu ultrapasso sempre a minha faixa contratual.
Referência 3 - 0,23% Cobertura
Há uma flexibilidade do terminal que já faz através de inúmeros procedimentos deles
conosco... não é, que a gente pouco incomoda.
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 1 referência codificada [1,57%
Cobertura]
Referência 1 - 1,57% Cobertura
não tem flexibilidade, para fazer isso. A gente não tem nem flexibilidade, o nome que se usa é
autonomia. A gente não tem autonomia nenhuma, por exemplo, tudo que eu fizer que não tem
nesse manualzinho, eu tenho que ligar, antes não era assim, quer dizer, antes do manual, eles
já tinham como (//) uma forma de punir a gente se a gente fizesse alguma coisa que eles não
estavam sabendo, mas como a gente sempre: "Olha, está acontecendo um problema tal, eles
passava a situação do acontecimento e via qual era a solução deles, às vezes a gente arrumava
dois, três problemas a mais do que a gente passou, às vezes estava quase resolvendo e às
vezes no e-mail que eles passavam, a gente já criava mais problema. E hoje com o manual,
ficou pior, porque além de a gente não fazer nada para que não ocorra o erro, não pode fazer
nada e a gente fica impedido, porque se eu fugir ao manual, eu recebo advertência, eu fugi das
regras, e aí...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [0,85%
Cobertura]
Referência 1 - 0,85% Cobertura
O giro, a movimentação, é porque aqui nós somos donos, nós temos participação nos ativos,
ou seja, dentro desse espaço, passando a ativo, isso implica em ter (//) ou seja, a gente tem
participação nos tanques de acordo com que a gente tem de ativo, isso se refere ao espaço.
Então a gente tem (//) e aí aqui a gente tem mais flexibilidade.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 3 referências codificadas [6,26%
Cobertura]
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Referência 1 - 2,17% Cobertura
Tenho, assim, a gente se envolvia mais. A base, ela se envolvia mais nessa questão da
programação, mas como a gente perdia muito tempo fazendo isso, para você ter uma ideia,
pronto, quando eu chegava de manhã, há... sei lá, seis anos atrás, quando eu ficava ali junto
com os meninos, eu olhava a programação, quem criticava era eu, aí eu ia lá, ligava para o
pessoal lá e dizia: “Olha, muda assim, assim, assim, assado”. Mas terminava que desviava
muito da função da gente, e a gente perdia muito tempo fazendo isso. Aí, de (//)assim, quando
começou a Raízen, porque a Raízen, ela é junção da Shell e da Cozan. Na Shell era assim, a
base era que tinha muita, assim, ingerência em relação a isso daí. Quando a Raízen começou,
a direção disse: “Não, a base não tem que fazer mais isso, a base só tem que faturar, ela só
precisa faturar, ela não vai perder tempo criticando se esses ir lá em Piracicaba só para fazer
isso, entendeu? Então eles deixam de fazer alguma coisa e estão sobrecarregando a gente
aqui, que não deveria estar fazendo.
Referência 2 - 0,72% Cobertura
Tem, tem, tem... eles têm um sisteminha lá que eles calculam a taxa de retorno entendeu? Eles
botam lá o preço, calculam a taxa interna de retorno, calculam um prazo maior, com um prazo
menor, então eles rodam tudo, fazem todo um estudo, rodam várias alternativas, para passar
para o cliente, para ver qual é a melhor para a gente e para o cliente.
Referência 3 - 3,38% Cobertura
Aí é complicado, quando tem (//) a gente trabalha, assim, numa corda tão esticada que quando
a gente tem um problema operacional por causa de (//) às vezes, sei lá, deu uma queda de
energia aí e ninguém carregou, isso acontece muito aqui, entendeu? Então isso gera um
transtorno, que eu passo três dias sofrendo as consequências disso daí. Mas como hoje a gente
carrega em dois terminais, por exemplo, então se eu tenho um problema aqui na BR, aí eu vou
desviar todo o meu carregamento para a Pandenor, Então é assim, eu consigo atender, eu sei
que vai gerar atraso porque eu sei da capacidade operacional de cada um, então se eu
sobrecarrego um terminal só, eu sei que esse tempo de carregamento vai aumentar e eu vou
gerar atrasos, entendeu? Mas aí a gente sempre tenta flexibilizar junto com a programação.
Não é, a gente (//) os carros, por exemplo, a minha (//) os meus carros, a gente precisa dar
prioridade, porque eles têm uma programação para atender, eles têm uma carga horária para
cumprir, eles têm uma entrega no horário correto para cumprir, então a gente sempre tenta
pegar esses carros que é da minha transportadora e tentar dar uma prioridade para eles,
entendeu? Porque o FOB, querendo ou não, ele não tem muito essa cobrança, não é, do cliente
receber no horário, ele é mais flexível, vai e volta a hora que quer, do jeito que quer, então a
gente tenta pegar e minimizar os impactos desse jeito, entendeu? Porque não tem muito o que
a gente fazer também, se der um problema, a gente desvia para outro terminal e tenta priorizar
os casos mais urgentes e o resto vai ter que ir carregando de acordo como as coisas forem se
resolvendo.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [2,32%
Cobertura]
Referência 1 - 2,32% Cobertura
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É, exatamente, e falando atualmente, a gente tem a flexibilidade com o terminal, então, por
exemplo, a gente sabe que às vezes ocorrem alguns problemas aqui no terminal, que vai ter
parar o carregamento, eu não vou chegar aqui e passar um e-mail para o gerente do terminal:
"Tem que iniciar o carregamento”, não: "Espera aí, tem que avaliar, qual é o problema que
está acontecendo?”, - “Não, está tendo bombeio”, então se está tendo um bombeio, vai ter que
precisar... porque amanhã pode ser eu que esteja tendo um bombeio de um produto, e seja
beneficiado, então eu não vou poder cobrar o terminal por um fator que amanhã eu posso estar
precisando. Então observo a questão da flexibilidade nessa questão, também, da operação,
então você tem que entender o lado do terminal e o terminal entende o meu lado, dessa forma,
pronto, você consegue, até mesmo (//) diversas vezes, já aconteceu – como eu estava te
falando – a questão do meu espaço, o meu espaço é sempre 115 metros de anidro, mas eu
estava com um carro aqui, com 200 metros, eu vou ultrapassar o meu espaço. Então eu chego
ali para o pessoal e digo: "Não, vou fazer o seguinte, eu tenho a minha movimentação de hoje
e eu te garanto que em dois dias, eu volto para o meu espaço normal, aí o pessoal pode
descarregar os carros”, então tem que haver essa flexibilidade. Se não acontecer...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 1 referência codificada [0,29%
Cobertura]
Referência 1 - 0,29% Cobertura
É. É um pouco mais engessado porque o prazo máximo que a gente pode oferecer é cinco
dias.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [3,96%
Cobertura]
Referência 1 - 3,36% Cobertura
e tem a venda propriamente dita. Se você faz empréstimo, você vai ter que pagar. Empréstimo
é uma natureza de operação que não existe, colocada outras saídas, não existe empréstimo de
natureza fiscal de combustível, então coloca outra saída. O que existe é você vender, fulano
está com estoque baixo, ele trabalha num regime de ETD e o trabalho de ETM tem que correr
porque eu tenho que comprar, está chegando navio e eu não vou ter espaço. Se não tiver
espaço, eu vou ter que pagar uma multa altíssima, porque esse navio vai ter que descarregar, e
vai ser para mim. Então o que a gente faz, ou usa empréstimos, ou as vendas e depois uma
futura devolução quando aquele produto for bombeado, bombeado para dentro do seu
terminal. O terminal, pelos espaços contratual, ele vai respeitar, você só tem X de espaço,
você passou (//) eu passei, como eu tenho um bom relacionamento com a empresa fulano de
tal: "Me empresta o seu espaço aí até dois dias? Eu tenho um espaço dividido em X, só está
usando 10% dele”, - “Empresta aí...”- “Não, fica aí, durante cinco dias”, então eu consigo
colocar. Então tem aquela flexibilidade nesse comércio, não é, que é um comércio muito
complexo, como você está vendo, e, mas tem esse jeitinho, a turma fala que é jeito brasileiro,
não é, mas tem esse jeitinho, é um jeitinho que é acordado entre as partes e é regulado? É, não
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tem nada de errado, é tudo permitido, entendeu, porque é permitido através de situações
fiscais. A gente vai armazenar em determinado local, a gente vai ter que ter que ter uma nota
fiscal para aquilo ali, ele recebeu, vai ter que ter uma nota de armazenagem para o terminal
autorizar tirar do dele, botar no meu, e aquilo vai. Então é complexa essa situação de ETM,
compra, venda, eu tenho que vender, eu tenho que fazer uma promoção urgente agora para eu
poder receber aquele produto porque a minha multa vai ser muito maior do eu deixei esse
produto parado, então vamos lá, vamos baixar R$ 0,02 no produto? Então se faz isso para
poder receber, está entendendo. Então as empresas, hoje, fazem isso.
Referência 2 - 0,60% Cobertura
Ela tem que ter, porque senão ela perde o cliente. O cliente, ele comprou dois dias atrás e
ficou preso naquilo ali, não pode pagar, mas ele quer comprar, e agora? O que é que aí fazer?
Ou se vende à vista ou se dá uma credibilidade e vender, mais um prazo aí para ele tentar
levantar, agora, eu acho que tem a questão do limite de crédito, se ele passou daquele limite...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[4,04%

Referência 1 - 4,04% Cobertura
Tem um cliente nosso essa semana ele estava aperreado: "Manda o meu produto aí”, a
consultora fez: "Carrega o carro dele”, aí ele ligou: "Entrevistado 1, eu quero que venha com
amostra testemunha, lacrada, no lacre do carregamento, eu quero que ela venha dentro da
bolsa”, é um transportador que ele não costuma fazer o transporte, não costuma carregar. Aí
eu disse: "Júnior, para ir coletado dentro do envelope, em segurança, tudo bonitinho, vai
precisar da nota fiscal”, - “Êita...”, ele mesmo disse: "Êita, eu só vou pagar de tarde, o
produto”, ele estava com título em atraso, cliente em atraso, eu não consigo lançar nota,
porque eu lanço o pedido e o pedido fica lá bloqueado, só paga depois que fazer o pagamento,
depois que der uma baixa, é que vai liberar o pedido. Ele disse: "Mas rapaz, eu queria essa
bolsa, porque eu quero ela depois, se por ventura chegar aqui uma fiscalização, eu tenho”, eu
disse: "Júnior, quando estiver assim, o pedido bloqueado, não tem nem como dar a bolsa,
porque a bolsa vai ter que estar toda preenchida, e aí eu não vou ter as informações da nota
fiscal contidas no envelope, e depois que se coloca a garrafa dentro do envelope, que lacra,
imagine como é que vai ser para escrever numa garrafa dentro e vocês querem escrever nesse
envelope?”, - “Tá bom, eu vou correr aqui nos próximos para mim pagar, para vir sempre com
essa bolsa pronta”, eu disse: "Pronto, faça isso”. Em relação a crédito tem outra flexibilidade,
quando (//) para o cliente você puder dar 15 dias de crédito, ótimo, tem um lá que está
comprando para 10 dias, o limite dele é 10 dias, não deu garantia, certeza só tem uma carta de
fiança, com a carta de fiança, manda para cá, você vai ficar acumulando aquilo sete dias lá
sem garantia nenhuma, vai para cartório, protestou, tudinho... Ele estava comprando, quando
chegou em 80 mil Reais, não tem garantia. Isso já é muito, você arriscar e pegar, botar 80 mil
na mão de uma pessoa e a pessoa ficar lá, com o produto, 80 mil. Ele começou a comprar, a
financeira fez: "Não, parou... não vai mais, não, não vou liberar mais pedido para ele, mais,
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não”, eu disse: "Mas libere, é só esse pedido” – “Não, ele não tem garantia nenhuma, não, a
gente só pode liberar se ele mandar a garantia, tudinho, do posto, a gente libera até 180 mil
Reais”, agora eles mandaram. Aí o cliente se abusou aí, o cliente pegou, não comprou. Aí
quando, aqui no meu celular (//) ele ficou tão abusado que ele mandou no meu celular a foto
do posto, passou-se uns dias, ele mandou do nada, chegou um WhatsApp a foto do posto, a
foto do hotel, da pousada dele, os quartos, o que tinha tudo dentro do posto, ele mandou
tudinho. Aí ele fez: "Olha aí mais um novo empreendimento da minha empresa, mais um
novo empreendimento”. Aí eu peguei e passei para a consultora, eu acho que ele ficou
abusado, porque não liberou. Aí eu liguei para ele: "Mas Sr. Paulo, não tem como o senhor
antecipar um título para o homem liberar?”, - “Rapaz, não tem como antecipar, não”, o pior é
que como o prazo é mais longo, aí o limite é sete, mas nunca é antecipado. Aí ele se abusou,
aí ele não comprou.
Nome: Flexibilidade por Tempo de Resposta
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 1 referência codificada [0,50%
Cobertura]
Referência 1 - 0,50% Cobertura
não, porque, por conta tem que ser prudente, se houver algum problema com relação a prazo,
no lançamento de pedido, alguma coisa, é lá em Recife. Aqui é só: "Chegou, está disponível,
vai embora...”
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 5 referências codificadas
[3,29% Cobertura]
Referência 1 - 0,69% Cobertura
mas é aquela história, a gente vai (//) é como se fosse em Cuba, a gente vai fazer um
treinamento em Cuba, para os cubanos, ou seja, já está tudo determinado, a gente não tem
onde mudar, entendeu. Então apesar de a gente pedir para fazer certas coisas, o governo de
Cuba não permite que (risos) que haja mudanças nesse sistema, não é, tal. Nem Cuba mais,
porque Cuba já está aliada com os Estados Unidos...
Referência 2 - 0,73% Cobertura
Vamos supor, é uma Coréia do Norte, pronto, é aquilo ali, ele determinou isso aqui, eu tenho
que seguir isso aqui, se eu não seguir isso aqui, por exemplo: "Isso está no manual, na página
tal”, - “Não, tudo bem, eu já vi isso aqui, beleza”, - “Porque você não seguiu?”, - “Não,
porque não dava, o cliente atrasava, fazia alguma coisa”, - “Tá, então, beleza, você vai ser
punido por causa disso”. É a ditadura do (//) não é...
Referência 3 - 0,52% Cobertura
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mas eu não vou comentar, até porque vai influenciar, o faturamento da empresa. E outra coisa,
vai me atrapalhar também se ele começar a questionar também tudo que eu fizer, tudo que a
gente fizer, toda programação, vai me atrapalhar, porque eu vou ficar engessado, vou ficar
sem programar por causa disso.
Referência 4 - 0,57% Cobertura
por exemplo, sábado eu estava sem SEFAZ, o meu procedimento, mandava todo mundo
carregar e depois a gente via qual era a situação, de a gente ver como fazia com as notas. Mas
não, como eu não sabia qual a situação e o manual não diz, também e eu peço informação e
sábado para você pegar uma informação de alguém, um retorno, um feedback...
Referência 5 - 0,79% Cobertura
Aí, pronto, eu não faturei ninguém, porque a gente perdeu venda aqui, muita gente foi
embora, não posso faturar porque fico esperando uma resposta da empresa, não sabia se
vamos mudar para aquela história, e eu não tive essa resposta de ninguém, aí: ”Ah...”, quando
a gente teve a resposta, aí, pronto, eu comecei a faturar, mas muita gente saiu, foi embora por
causa disso. Ou seja, além de me engessar, me impede de ter uma autonomia, fazer alguma
ação.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 9 (Petrobrás)> - § 1 referência codificada [3,01%
Cobertura]
Referência 1 - 3,01% Cobertura
é o seguinte, existe uma hierarquia, o organograma operacional da Petrobrás é o seguinte:
existe uma gerência de operações, que chama Gerência de Operações, que fica na Sede da
Companhia, no Rio de Janeiro, abaixo dela tem quatro gerências regionais, não é, a nossa é a
do Nordeste, que fica sediado em Salvador. Então toda nossa demanda passa pelo regional,
por Salvador, não vai direto para a sede, salvo algumas exceções, que você trata direto com a
sede, mas o trâmite normal é tratar com regional, que é a de Salvador e o regional levar a
demanda para a Sede da Companhia.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 6 referências codificadas [5,12%
Cobertura]
Referência 1 - 0,73% Cobertura
Não, a gente não tem autonomia para cadastrar frete aqui, a gente pode negociar um frete
local e eu posso levar isso para a matriz e falar: "Olha, negociamos um frete por tanto”, se a
matriz entender que o frete está dentro, ela vai aprovar e vai cadastrar, caso contrário ela não
aprova.
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Referência 2 - 0,59% Cobertura
...compra por lá com o consultor ou com a central, mas o cliente liga para saber sobre a
situação do pedido e se ele não ligar para cá, ele liga para o consultor, e o consultor liga para a
gente, na verdade a gente trata de assessor.
Referência 3 - 0,51% Cobertura
e nem o conhecimento da área, da causa, ele liga para o assessor. Quando ele liga para cá, às
vezes ele liga querendo saber alguma coisa de preço, não temos essa informação a gente liga
para o assessor.
Referência 4 - 2,38% Cobertura
O pedido aí liga para a Ipiranga e fala assim: "O meu pedido está aí para ser atendido”, aí a
gente vai olhar, vai verificar, às vezes já foi faturada, foi carregada, já está em transito, às
vezes o pedido já está disponível para ser atendido, aí vai entrar na questão da logística, às
vezes ele foi programado, às vezes não foi programado, às vezes o cliente tem uma
necessidade, porque assim, ele precisa se programar também, para receber o produto dele, só
que às vezes ele tem uma venda acima do esperado e ele precisa receber o produto hoje, e ele
não estava programado para receber o produto hoje, quando isso ocorre, ele registra um
pedido no sistema, só que os pedidos não caem para ser atendido hoje, o pedido é transferido
automaticamente para o dia seguinte, e cabe à gente aqui, poder atendê-lo, a gente achar uma
brecha na operação, falar: "Não, eu consigo atender o seu pedido hoje”, então nós
antecipamos esse carregamento, então...
Referência 5 - 0,27% Cobertura
é, porque é um pedido não programado e se ele (//) se a gente tiver condição de atender, nós
vamos atender...
Referência 6 - 0,63% Cobertura
eu acho que um grande diferencial da Ipiranga, sem dúvida, eu acho que é o material humano,
sabe, eu acho que essa flexibilidade que a empresa tem, esse corpo a corpo que a Ipiranga faz
com o cliente, sinceramente não vejo isso em outra grande empresa.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]
Referência 1 - 1,73% Cobertura

[1,73%
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Então assim, mas eu posso até olhar, eu olho, se eu vejo alguma coisa que é muito gritante, às
vezes o sistema erra, bota lá dois clientes que ficam em duas pontas completamente
diferentes, então se a gente olha isso e vê, pronto, uma das vezes é o carro, tem cliente que
não tem bomba, então tem que ir num carro que tem bomba, por exemplo. Se a gente sabe
disso e olha, eu não vou liberar o caminhão assim, porque eu sei que vai dar problema,
entendeu? A gente vai lá e fala para eles, mas assim, a alteração na programação, ela não é
muito fácil não, para eles alterarem tem que estar muito embasado, porque eles confiam muito
nesse sistema que ele têm lá, então se ele botou desse jeito é porque ele está alimentado
correto, então tem que ser a melhor maneira, entendeu? Não é só (//) a não ser que a gente
justifique muito bem justificado.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 4 (Petrox)> - § 1 referência codificada [3,57%
Cobertura]
Referência 1 - 3,57% Cobertura
Eu acredito que a gente tem flexibilidade, pronto, um exemplo, porque a gente tem
flexibilidade: eu tenho um cliente aqui que compra à vista, para ele – principalmente é como
eu tinha te falado – ele é bandeira branca, então ele sabe que é custo, então ele sabe que ele
vai ter um custo, aí no caso ele é bandeira branca, então ele compra em qualquer distribuidora,
então às vezes eu ligo para ele, porque foi um cliente que eu consegui conquistar, que conheci
ele aqui, então depois disso ele disse: "Enéas, tenho interesse em comprar de vocês”, e eu:
“Me envie as documentações”, ele me enviou as documentações, não é minha área, a área
comercial, mas aí, no caso, eu enviei as documentações para lá, foi feito o cadastro, ele
começou ao comprar com a gente, aqui, com a gente. Então geralmente quanto ele está
comprando de outra distribuidora, ele falou: "Olha, Enéas, o preço lá está melhor”, então eu
sempre tento negociar com o pessoal, não é minha área, mas eu sempre: "Olha, veja o que
você pode fazer”, - “Não, vamos fazer o seguinte, a gente cobre a oferta da outra companhia”,
aí pronto, aí no caso, porque se fosse engessado: "Não, rapaz, é isso aqui, é isso aqui,
mesmo”, então para você ver, o gasolina lá em Sergipe, porque no caso, a gente tem uma
distribuidora, a gente tem uma rede de postos próprios, Petrox, que é do dono, mesmo, então a
gasolina lá nesse posto dele, que é onde é lá a matriz, ela é R$ 3,49, R$ 3,49, então aí no caso,
tem em outros postos que é R$ 3,29, esse posto dele é bem movimentado. E alguém
questionou para ele, disse assim: "Mas porque a gasolina aqui é tão cara?”, ele falou: "Pelo
seguinte, veja só, você já pensou que se eu coloco aqui a gasolina mais barata que os demais,
o pessoal vai dizer assim: ’Ele está favorecendo ali porque é dono de distribuidora’, entendeu,
aí eu coloco o preço já acima, para ninguém falar”. Então não tem esse questionamento de
dizer: "Olha, lá a gasolina é mais barata porque ele é dono de distribuidora, então, querendo
ou não, tem um favorecimento”, não, ele já coloca o custo lá em cima...
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 1 referência codificada
Cobertura]
Referência 1 - 2,06% Cobertura

[2,06%
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Pronto, vê só, Lucas, mais do que o profissional do volante, o motorista, é conhecedor da
melhor rota, não é, da melhor rota. Dizemos o seguinte: se ele vai para determinado canto, e
vai passar primeiro em determinado ponto, mais a gente respeita muito a necessidade do
cliente: "Fulana, cliente fulano de tal, ele está muito necessitado desse produto, faz primeiro
ele, mesmo saindo da tua rota de costume, faz primeiro ele, depois tu faz (//) tu volta para
fazer ciclano e depois para fazer o terceiro. Tem como?”. Então realmente a gente tem essa
flexibilidade para que as coisas sejam realmente satisfatórias para o principal, que é o cliente,
entendeu. Então não tem problema algum em questão da gente mudar a questão do trajeto, a
gente não vê em prejudicar no resultado final, muito pelo contrário, se dá resultado, resultado
positivo. Agora, se for acrescer nas quilometragens do motorista, é respeitado isso também, é
negociado com a transportadora: "Olha, a gente vai usar esse carro, tal, tal, mas o frete, vamos
colocar o frete, um FO para aquele último lá. Tem como?”, - “Não, tranquilo...”. Então é
acordado antes, é discutido e é aceito por ambas as partes para que seja feito dessa forma. O
cliente sai satisfeito e o trabalho é feito normalmente.
Prazo de Entrega
Nome: Entrega
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 5 (Total)> - § 1 referência codificada [1,35%
Cobertura]
Referência 1 - 1,35% Cobertura
Da roteirização. A entrega é outra coisa. “Sim, mas e quando vocês fazem?”, pôxa, eu tenho
um cliente que é a 70 “Tudo bem cliente, anotei o seu pedido, já estou registrando o seu no
sistema, por gentileza, vamos aguardar dentro da nossa Janela de Entrega”, bacana. No final,
quando a gente passa a régua ali ficaram aqueles cinco clientes, eu vou deixar de fazer? Por
uma regrinha ali de três entregas, de raio, não sei o que, nós vamos botar isso no peso, eu não
posso é deixar de atender o cliente. Eu vou negociar o máximo possível com vendas para
reverter a atuação, se não houver como reverter e houver concordância, nós vamos fazer a
entrega embora eu não ganhe nada ali, embora eu tenha (//) venha até a ter um certo prejuízo
ali, naquela viagem, naquela entrega, mas o meu foco é entregar o produto ao cliente...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [1,94%
Cobertura]
Referência 1 - 1,79% Cobertura
Hoje nós não temos é (//) antigamente nós tínhamos caminhões próprios, próprios não,
agregados, que faziam entrega. Aí resolvemos extinguir isso porque estava dando muito
problema e muito desconforto para os clientes. O que é que ocorre: conseguimos colocar uma
pessoa, como se fosse um representante de transporte, todos os clientes hoje (//) uma boa
parte, uma gama de cliente tem caminhões, que preferem não terceirizar essa parte aí, por
conta da qualidade do produto e aí ele (//) quando esse cliente liga para cá ele já liga (//) disse
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assim: “Não, já tem quem vai buscar”. Já entra em contato automaticamente como
transportador, que é o (//) que nós apresentamos e que por sua vez faz a linha de frente, e eles
entregam.
Referência 2 - 0,15% Cobertura
Existe atraso de cliente para retirar, mas na entrega, não..
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 2 referências codificadas
[1,57% Cobertura]
Referência 1 - 1,29% Cobertura
Eu, até, faz pouco tempo, tentei implantar um (//) implantar, não, passei uma ideia lá para o
pessoal para botar nas (//) na hora de cadastro, o melhor horário para entrega, então não foi
recebido. Na hora de até fazer uma rota, o cara não, quando for fazer a rota, a programação, a
roteirização, eu não programar um cara que não recebe de noite naquela rota: "Ah, a gente só
não recebe de noite”, eu tenho um cliente, se bem que aqui a gente sabe, por exemplo, a gente
sabe, já, mas o cliente é novo, tal, e aí, como que sabe o horário dele? Nunca entrei em
contato com eles, e aí vai para o vendedor: "Não, pode ir que chega”, aí quando chega lá,
não... – “Pode ir que recebe”, não é, chega lá: "Não, só recebo até cinco horas”, aí fica
sabendo assim, não é. (risos)
Referência 2 - 0,27% Cobertura
é FOB, porque até mesmo a gente não tem como (//) quanto maior bandeira branca, mais
facilidade a gente tem de ter um CIF. Mas aí como não tem, parece que não...
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 6 (Wd)> - § 4 referências codificadas [3,64%
Cobertura]
Referência 1 - 1,24% Cobertura
Vê só, no caso aqui a gente recebe os pedidos dos vendedores e chegam (//) a gente não tem
carro próprio, carro, no caso, FOB, pessoal que é de frete ou então dos donos dos postos que
fazem a retirada da gente aqui, porque a gente não tem nenhum, como diz, pessoal
bandeirado, a gente não tem nenhum posto que é bandeirado, tudo só bandeira branca. Então
eles vêm, fazem o pedido e depois a gente fatura, a questão do faturamento e eles fazem a
retirada do produto.
Referência 2 - 0,80% Cobertura
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A gente estava fazendo isso, não é, as cargas seguradas, mas eu acho que o que não deu certo
(//) eu acho, não sei, porque devido à cota ser baixa, todos os clientes não querer, eu não sei se
pagava alguma coisa, então eles só (//) aí a empresa não (//) que deixou de fazer esse serviço,
fazer carga...
Referência 3 - 1,16% Cobertura
Hoje o grande (//) a grande, vamos dizer, as vendas a gente (//) porque a gente só faz vender,
só distribuição, porque o transporte ou é com o dono do posto, que já tem os seus carros
próprios ou então com essas transportadoras que entram em contato com a gente, que:
"Pessoal, tem algum carro?”, a gente: "Não”, a gente pega e indica: "Olha... esse pessoal dessa
transportadora e vê se ele coleta e lhe atender”, porque é isso.
Referência 4 - 0,44% Cobertura
porque geralmente só tem duas aqui que prestam esse serviço, assim, que têm essa
participação com a gente, mas é tranquilo, a gente não tem problema com eles, não.
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,62%

Referência 1 - 1,62% Cobertura
gente tem uma transportadora contratada, que ela entrega, o frete é CIF, não é? E tem os
FOBs que o frete, o cliente é que manda o caminhão. Então assim, o FOB, a gente não
consegue rastrear, a gente só consegue assim, mensurar o tempo de carregamento, ele chega, a
gente emite Nota Fiscal e ele vai carregar depois ele sai e ele nem passa mais aqui. No CIF
não, o CIF tem uma programação, que essa programação é feita lá em Piracicaba, não é feita
pela base, então eles tem lá um sistema que eles fizeram (//) fazem o mapeamento da região
toda, então ele pega um cliente, mapeia onde é que o cliente está e ele tenta juntar os clientes
próximos, entendeu? Ele não consegue, assim, não daria para a gente entregar um cliente em
Iguarassu e outro em sei lá, Ipojuca. Porque a rota não bate.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 2 (Petrobahia)> - § 3 referências codificadas
[2,91% Cobertura]
Referência 1 - 0,48% Cobertura
Com a transportadora. Apenas passar a informação para a gente do carro que vai carregar, e o
motorista. Sem essas informações, a gente não libera para…
Referência 2 - 0,64% Cobertura
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Mas a gente cobra muito, para que seja o carregamento mais rápido possível para o cliente,
porque o carro fica esperando, não pode. Eu acredito também o terminal já esteja estudando
uma forma de eliminar…
Referência 3 - 1,79% Cobertura
Aí eu me coloco no lugar do cliente. A gente precisa se colocar no lugar do cliente. E a gente
vai fazer uma ligação para o transportador e dizer: "Olha, o cliente já me ligou aqui, você
sabe me dizer a gente viu aqui no Canal Cliente que o carro saiu da base tal hora, porque que
ainda não chegou lá? Você tem como (//) você tem o contato do motorista para que a gente
venha se comunicar e perguntar o porque é que está ocorrendo esse possível atraso?” A gente,
por ser FOB a gente não deixa (//) a gente veste a roupa do cliente, a gente veste a camisa do
cliente.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 3 referências codificadas [3,71%
Cobertura]
Referência 1 - 1,62% Cobertura
você viu que a questão de se montar uma estrutura para ser rápida e para ser eficaz, tanto na
entrega, roteirização e carga, como a gente está conversando agora, a carga se dá muito meio
pela questão de compartimento do veículo. A empresa onde eu trabalho hoje, ela tem uma
política de o carro tem que ser de tancagem iguais, a gente só recebe hoje carro de 15 mil,
diferente de outras empresas que quer o carro de compartimento de 2.500, de três, de quatro,
de cinco, e então, essas que tem esses compartimentos mais complexos, a dificuldade é maior
de se fazer uma carga. Logicamente, de se entregar, entendeu, demora mais, os resultados
podem ser negativos, porque seres humanos são passíveis a erros, entendeu, era para
descarregar um tanque de 4, descarregou um tanque de 3, por ter aquele caminhão-tanque ali
com diferentes tancagens. Então a gente tem uma política diferenciada de só aceitar só
aqueles carros que têm aqueles compartimentos iguais, cinco, cinco e cinco, entendeu.
Referência 2 - 0,72% Cobertura
temos a frota própria, veja só, o balanço que fizemos, temos uma frota própria e temos o
terceirizado, como é que a gente trabalha? Os pedidos mais distantes de um para outro,
absorvemos com a nossa frota, porque somos nossa, é nosso, o pedido é um pouco complexo,
quando eu falo complexo Lucas, eu falo o seguinte: eu tenho aqui Cabo e tenho Caruaru, eu
não posso colocar numa rota de um agregado, entendeu, porque para mim fica muito mais
difícil.
Referência 3 - 1,36% Cobertura
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a empresa eu acho que é um dos maiores orgulhos dela, é fazer as entregas no prazo de menos
de 24 horas e realmente dá certo, vem dando certo, porque carregou... Carregou, transportou,
carregou, transportou, nós temos, assim, um respeito como motorista nas questões de risco,
que é à noite, carregou à noite, ele vai descansar, no dia bem cedinho, no outro dia bem
cedinho, ele vai fazer a entrega dele. Então à noite, a empresa, ela não obriga e ela não quer
que nenhum motorista faça, assim, saia, para entregar. Mas o prazo é respeitado e massificado
com eles para que realmente aconteça realmente em 24 horas. Logicamente que tem as suas
distâncias, tem lugares que realmente só de viagem dá 12 horas, não é. Tem o descanso
normal do motorista. Aí nesses lugares distantes, a gente analisa e vê o prazo: "Olha, até 18
horas...”, entendeu.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 1 (Fan)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,14%

Referência 1 - 1,14% Cobertura
Aí fica aquela briga, quando a gente tinha o carro, o nosso frete era mais abaixo no que é no
mercado. Eu tenho carro próprio, não importa se eu vou ganhar com o frete, se eu não vou
ganhar com o frete, se eu tenho carro próprio, o carro é meu, está ali à minha disposição, eu
estou vendendo o produto, o carro é só para fazer o transporte, era assim. Não (//) a gente não
se importava com o frete, o caminhão ficava lá parado, dois três, dias, às vezes: "O caminhão,
deixa ele lá parado, o importante é a gente ter um caminhão para entregar na hora que o
cliente pedir”. Mas agora já é ao contrário, o cliente pede, eu tenho que ficar, eu ligo para um,
eu ligo para outro: "Tem carro para me atender?”, -“Não, não tenho, não”, - “Tem carro para
me atender?”, - “Não tenho, não, estou sem carro”, quando tem, o cara bota o frete lá em
cima: "Agora tem, agora o frete é X”.
Nome: Qualidade
<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 8 (Torrão)> - § 2 referências codificadas [1,25%
Cobertura]
Referência 1 - 0,52% Cobertura
Para que a gente consiga trazer esse cliente para dentro da empresa, não é... É prazo e preço,
ninguém trabalha no mercado de combustível, tanto, eu acho que na maioria dos segmentos?
É prazo, é prazo e preço.
Referência 2 - 0,73% Cobertura
É, tenho hoje na questão de retira, eu tenho também um contato com transportador, daqui,
meu, que eu consigo, enquanto o mercado está de cinco aí, eu faço a quatro... eu sempre (//) é
aquele questão de amizade, eu ainda consigo fazer isso. Mas eu só trabalho nessa questão de
frete, só de retira.
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<Internas\\PANDENOR - Entrevistado 7 (Terrana)> - § 3 referências codificadas
[3,99% Cobertura]
Referência 1 - 0,96% Cobertura
Que o foco principal da empresa é entregar no mesmo dia, é o cliente estar satisfeito com o
produto e o produto chegar no mesmo dia é importante porque a gente mexe com um produto
que não é (//) não é um produto (//) é quase um produto perecível, porque ele influencia na
temperatura, não é, quanto menor, a temperatura (//) agora, vamos supor, deve estar uns 29
graus, se amanhã começar a chover, tal, e cair para 27 e o produto está dentro do carro, ele
baixou dois graus de temperatura, vai dar quase, vamos supor, uns cinco centímetros da seta.
O cliente vai querer...
Referência 2 - 0,91% Cobertura
A gente vai perder. Entendeu. Aí perdeu, aí a gente tem que tentar fazer isso, tentar entregar
tudo no mesmo dia, para poder fazer. às vezes não dá, porque um cliente resolveu sair na hora
do almoço e só vai chegar duas horas, aí como a programação é bem certinha para não atrasar,
tem que esperar, ele tem que esperar. Aí o motorista aproveita, almoça também. Mas aí o cara
que ia receber mais ou menos de quatro, não vai receber de quatro, vai receber de cinco, cinco
e meia, e o cara não vai estar para receber, essas coisas. Acontece.
Referência 3 - 2,12% Cobertura
Aí dava para eu pagar uma roteirização: “Beleza, esse carro vai para cá, e vai fechar (//) e eu
vou precisar de 10 mil para poder fechar com outros clientes e na região A, vai, consegue
fechar, tal”, isso seria interessante. Mas como eu não tenho, fica à mercê de quando eu
acordar. Por exemplo, aí não dá, vamos fazer uma previsão de venda, não existe isso aí, até no
Rio, na época que eu fiquei no Rio, vinha isso, o pessoal, olha, o vendedor dizia: "Olha, eu
vou vender tanto para a região tal”, aí já (//) o pessoal já programava uns carrinhos, já avisava
o motorista: "Chega cedo, tu vai para tal região” e ainda tinha, ainda era melhor no Rio a
questão que o cliente fazia o pedido um dia antes, por exemplo, quando era sete horas da
noite, eu tinha quase 50% da rota, ou mais, 60% da rota completa, de todos os carros e lá tinha
bem mais, bastante carro. Aí eu me programei, quando o cara chegava de manhã eu já sabia
praticamente para onde cada carro ia. Aqui eu já não tenho essa facilidade, aqui, o que eu
tenho que fazer, tenho que (//) eu acordo de manhã, tem aquela história, tem um (//) (nome de
cidade....41:06) e Goiânia, entendeu, eu tenho dois pontos estranhos, distantes. Aí, e aí, como
que eu faço para fazer essa entrega?
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 10 (Ipiranga)> - § 1 referência codificada [1,65%
Cobertura]
Referência 1 - 1,65% Cobertura
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A gente está na faixa de (//) porque a gente (//) para mim aqui, eu fecho em volume, eu tenho
um volume de venda e tenho um volume de transferência, como eu te disse, SUAPE é um
polo, assim, de segurança para outras regiões, Cabedelo, Maceió, Fortaleza, principalmente, a
gente dá bastante assistência, como? Transferindo gasolina, transferindo diesel para esses
locais, então isso aumenta a minha movimentação aqui. Então se a gente falar só em vendas,
eu te falo que a gente está vendendo no mês, na faixa de 44, 45 milhões, se você for dividir
isso por 26 dias úteis, a gente não trabalha domingo, então a gente está na faixa de 1 milhão e
200, é. 1,5...
<Internas\\TEAPE - Entrevistado 11 (Raízen)> - § 1 referência codificada
Cobertura]

[1,22%

Referência 1 - 1,22% Cobertura
E outra coisa importante é a faixa horária de recebimento, está vendo? Cada cliente tem uma
faixa horária de recebimento, então os clientes daqui recebem na madrugada, teoricamente
saem na madrugada, sempre que possível. E os que recebem durante o dia vão saindo durante
o dia. E essa ordem aqui, ela é baseada na faixa horária do cliente. Eu boto primeiro os
clientes que recebem mais cedo e depois os clientes que conseguem receber até 23h, 24h, tem
cliente que recebe, entendeu? Então essa programação CIF, a gente recebe ela pronta assim e
a gente aqui só libera os caminhão para carregar.
<Internas\\TEMAPE - Entrevistado 3 (Setta)> - § 2 referências codificadas [3,04%
Cobertura]
Referência 1 - 1,05% Cobertura
Então qual o papel da base, hoje, do faturamento em si: é receber o pedido na tela, fazer a
roteirização, que é muito complicado, roteirização, a gente não recebe um pedido daquele
mesmo lugar, é um pedido daquele, outro daquele outro, um com 150 quilômetros de
distância, um 200, então a gente tem que dar um intervalo de tempo para que chegue mais
perto dela outros pedidos que sejam mais, assim, mais próximos de outro, para que nem
prejudique o transportador e nem prejudique o cliente com a demora do produto, chegar até o
seu estabelecimento. Então a gente preza muito por esse serviço, de ser eficaz, tanto na
roteirização quanto nas entregas.
Referência 2 - 2,00% Cobertura
Mas hoje a gente só trabalha com cinco, cinco e cinco, no caso carro só de 15 mil. Tem carro
que trabalha com 17 mil, 17.500, que são os trucks, ou carreta, mas só compartimento de
cinco. Carreta de 35, carreta de 30. Então isso, em relação às outras, é um diferencial muito
bom e positivo. A gente vai conseguir fechar um carro muito mais rápido do que um carro que
fosse 17. Exemplo: o cliente quer cinco de gasolina, cinco de diesel, cinco de álcool, cinco de
(//) ele não (//) e cinco de outra gasolina, dez de gasolina, cinco de álcool, cinco de diesel.
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Deu 20 mil, só que eu tenho carro só de 17 e o cliente quer porque quer aquele tanque de
cinco, ele não quer quatro, não quer fechar três. Aí vem a questão de você convencer o cliente
a mudar, onde você vai mexer, não é, naquilo que o cliente também tem se organizado, tem se
estruturado: "Não, eu quero, porque minha tancagem aquilo, eu estou precisando só disso”
está entendendo, e você trabalha com aquela tancagem e facilita bastante a questão de carga –
como a gente está conversando – a questão de carga, a questão de rotas, a questão de agilidade
na entrega, entendeu. Então essa política que a empresa trabalha, quer dizer, é muito boa, para
esse tipo de (//) entendeu.

520

APÊNDICE G - Questionário estruturado fechado para etapa quantitativa
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
PESQUISA DE DOUTORADO
O tema central dessa pesquisa é direcionado às características associadas às rotinas de atendimento, carregamento e descarregamento e
roteirização de entregas, bem como o conhecimento que envolve a execução destas atividades e seu impacto no desempenho operacional de bases de
distribuição de combustíveis.
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS

2. DADOS DA BASE DE OPERAÇÕES

Nome do informante: ________________________________

Proprietário(s):

Gênero: (1) Masculino (2) Feminino

Responsável(eis):______________________________

Formação: (1) Fundamental (2) Médio (3) Graduação (4) Pós-

Bandeira da distribuidora: ______________________________

Graduação

Número de postos bandeirados que possui: _________

Faixa etária: (1) Até 30 (2) 31 a 40 (3) 41 a 50 (4) Mais de 50

Número de funcionários da base de distribuição: __________

Tempo no ramo de combustíveis: ________________

Descreva a estrutura da base operacional:

Nível Hierárquico:

_______________________________________________________

(1) Proprietário

_______________________________________________________

(2) Gerente de operações

_______________________________________________________

(3) Coordenador de base

Descreva os produtos que comercializa:

E-mail: ___________________________________________

_______________________________________________________

Telefone: _________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Marque um “X” na coluna correspondente a sua resposta. Elas deverão ter como foco os conhecimentos sobre as rotinas de atendimento a
clientes, carregamento e descarregamento de veículos e roteirização de entregas. Orienta-se que a sua resposta será CONCORDANTE ou
DISCORDANTE das frases. Quanto mais próximo de “1” maior será a sua DISCORDÂNCIA e quanto mais próximo de “6”, maior será a sua
CONCORDÂNCIA.
CAPACIDADE DINÂMICA
CAPACIDADE DE APROVEITAR OPORTUNIDADES
Identificamos e exploramos as oportunidades do mercado para melhoria das nossas rotinas de distribuição.
Direcionamos soluções especificas para nossos clientes.
Nós escolhermos os limites de atuação da nossa empresa.
Com base em nossas rotinas desenvolvemos critérios que auxiliam nossa tomada de decisão.
Com base em nossas rotinas desenvolvemos aspectos de comprometimento.
Estabelecemos constantemente novos processos de rotinas de distribuição
CAPACIDADE DE GERENCIAR AMEAÇAS E MUDANÇAS
Nossas decisões são descentralizadas.
Realizamos constantemente procedimentos de integração.
Os ativos específicos de nossas rotinas são utilizados em conjunto.
Aplicamos princípios de governança corporativa em nossa base.
Gerenciamos e monitoramos todas as informações sobre nossas rotinas.
Compartilhamos os conhecimentos das rotinas de distribuição.
Lembramos dos conhecimentos acerca das rotinas de distribuição quando as executamos.
CAPACIDADE DE PERCEPÇÃO DO AMBIENTE
Constantemente são incorporadas mudanças e implementações nas rotinas de distribuição.
Temos percepção para identificar segmentos de mercados potenciais.
Nossos fornecedores nos auxiliam na melhoria das nossas rotinas.
Possuímos tecnologias especificas para execução de nossas rotinas.
Nós sempre adaptamos as mudanças que ocorrem com as rotinas de distribuição.

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
AQUISIÇÃO
Nossa base tem interações frequentes com a sede corporativa para adquirir novos conhecimentos sobre as rotinas de distribuição.
Os funcionários da nossa unidade realizam intercâmbios regularmente em outros setores para aprender novas rotinas de distribuição.
Nossa base organiza periodicamente reuniões especiais com os clientes ou a terceiros para adquirir novos conhecimentos sobre as rotinas de
distribuição.
Nossos funcionários entram em contato regularmente com consultores agentes dos órgãos reguladores sobre as rotinas de distribuição.

DISCORDO
1
2
3

CONCORDO
4
5
6

DISCORDO
1
2
3

CONCORDO
4
5
6
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Nós coletamos informações do segmento por meios informais (ex.: almoço com amigos, conversas com parceiros comerciais).
ASSIMILAÇÃO
Nós somos lentos em reconhecer mudanças em nosso mercado (por exemplo, concorrência, regulação, demografia).
Nós compreendemos e identificamos rapidamente oportunidades de atender os nossos clientes.
Nós rapidamente analisamos e interpretamos novas exigências do mercado para as rotinas de distribuição.
Nós rapidamente aprendemos os conhecimentos que envolvem as rotinas de distribuição.
TRANSFORMAÇÃO
Nossa base se reúne periodicamente para discutir consequências das tendências de mercado e desenvolvimento de novas prestações de serviços.
Nossa base reconhece rapidamente a utilidade de um novo conhecimento externo para o conhecimento existente.
Os funcionários memorizam e armazenam conhecimentos recém-adquiridos sobre as rotinas de distribuição para utilização futura.
Nossa base considera regularmente as consequências de novas exigências do mercado em termos de novos produtos e serviços.
Os funcionários quase nunca compartilham experiências práticas acerca das rotinas de distribuição.
EXPLOTAÇÃO (UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO)
Sabemos claramente como as atividades que envolvem as rotinas de distribuição devem ser realizadas dentro da nossa base.
Nossa base tem uma clara divisão de funções e responsabilidades quanto as rotinas de distribuição.
Estamos constantemente considerando a melhor forma de utilizar o conhecimento sobre as rotinas de distribuição.
Nossa base tem dificuldades para implementar novas prestações de serviços.
Os funcionários têm uma linguagem comum a respeito de nossas rotinas de distribuição.

DESEPEMPENHO OPERACIONAL
CUSTO
Em nossa base oferecemos produtos com menor preço que os competidores.
Em nossa base oferecemos produtos a custos de armazenagem menores que os competidores.
Em nossa base oferecemos o preço de frete menor em relação aos competidores.
Há efeitos positivos sobre o custo de distribuição de produtos em relação a matéria prima adquirida.
Há efeitos positivos sobre o custo do serviço em relação ao produto
QUALIDADE
Nossos produtos estão em conformidade com a qualidade exigida pela agência reguladora.
Nós verificamos e testamos a qualidade dos nossos produtos.
Percebemos que nossos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos produtos.
Percebemos que nossos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos nossos serviços.
Nossos serviços são confiáveis.
CONFIABILIDADE DE ENTREGA
Nós geralmente entregamos os produtos aos clientes no tempo previsto.
Nossos produtos não residem muito tempo em estoque.
Possuímos capacidade de atender a maior complexidade de entregas com mesmo recurso.

DISCORDO
1
2
3

CONCORDO
4
5
6
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Nos processamos rapidamente a ordem de entrega.
Nós respondemos prontamente às reclamações de clientes.
FLEXIBILIDADE
Possuímos capacidade para rapidamente mudar o mix de serviços ofertados em função de nossa demanda.
Possuímos habilidade para rapidamente atender o volume de serviços de acordo com o mix (O cliente 1 reduziu a demanda. Aproveita-se o espaço
para atender o cliente 2).
Possuímos capacidade de atender pedidos em caráter de urgência.
Possuímos capacidade de ofertar mais produtos e serviços com mesma base de ativos.
Possuímos capacidade em para deslocar funcionários para outras atividades em períodos de baixa demanda.

MUITO OBRIGADO!
Davi Lucas A. de Araújo
davi_lucas89@hotmail.com
(11) 9 8627 - 1011 / (11) 9 6539 -5428

Professor Dr. Silvio Popadiuk
spopadiuk@mackenzie.br
(11) 2114 - 8246
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APÊNDICE H - Cronogramas das etapas da tese

FASE 1
O que?

Onde?

Elaboração do projeto de pesquisa por meio da
delimitação das abordagens teóricas a serem
utilizadas

UPM

Levantamento de referências e definição dos
autores que formaram o aporte teórico

UPM

Versão inicial da estrutura do projeto de pesquisa
mediante a formulação e alocação dos conteúdos

UPM

Construção da seção "Introdução"

UPM

Construção da seção "Referencial Teórico".
Desenvolvimento do primeiro tópico acerca da
abordagem das capacidades dinâmicas

UPM

Construção do segundo tópico da seção
"Referencial Teórico" acerca da abordagem das
rotinas organizacionais

UPM

Construção do terceiro tópico do "Referencial
Teórico" acerca do construto capacidade de
absorção

UPM

Construção do quarto tópico do "Referencial
Teórico" acerca do construto desempenho

UPM

Quando?
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
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operacional

Desenvolvimento da terceira seção "Modelo
Conceitual e Pressupostos Teóricos da Pesquisa"

Desenvolvimento da quarta seção "Procedimentos
Metodológicos"

Desenvolvimento das seções "Referências",
"Apêndices" e "Anexos"

Entrega da primeira versão do projeto ao orientador

Discussão com o orientador sobre potenciais
empresas selecionadas para a primeira fase da
pesquisa

Montagem de documentos aos gestores para
execução da pesquisa

Entrega da segunda versão do projeto ao orientador

UPM

UPM

UPM

UPM

UPM

UPM

UPM

Entrega da terceira versão do projeto ao orientador

UPM

Impressão final para depósito do projeto de tese e
dos documentos necessários

UPM

Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a. 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

526

Qualificação do projeto de pesquisa

UPM

Plan
Real
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
Plan
Real
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FASE 2
O que?
Entrega de documentos para agendamento de entrevistas

Coleta de dados secundários

Ajuste no roteiro de entrevista

Realização da primeira entrevista

Transcrição e análise da primeira entrevista

Visita Técnica

Observação das rotinas da distribuidora 1

Onde?
Distribuidoras

Distribuidoras

UPM

Distribuidoras

UPM

Distribuidoras

Distribuidoras

Realização da segunda entrevista

Distribuidoras

Transcrição e análise da segunda entrevista

UPM

Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês

Quando?
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho
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Observação das rotinas da distribuidora 2

Realização da terceira entrevista

Transcrição e análise da terceira entrevista

Observação das rotinas da distribuidora 3

Realização da quarta entrevista

Transcrição e análise da quarta entrevista

Observação das rotinas da distribuidora 4

Distribuidoras

Distribuidoras

Distribuidoras

Distribuidoras

Distribuidoras

Distribuidoras

Distribuidoras

Realização da quinta entrevista

Distribuidoras

Transcrição e análise da quinta entrevista

UPM

Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho
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Observação das rotinas da distribuidora 5

Realização da sexta entrevista

Transcrição e análise da sexta entrevista

Realização da sétima entrevista

Transcrição e análise da sétima entrevista

Realização da oitava entrevista

Transcrição e análise da oitava entrevista

Distribuidoras

Distribuidoras

UPM

Distribuidoras

UPM

Distribuidoras

UPM

Realização da nona entrevista

Distribuidoras

Transcrição e análise da nona entrevista

Distribuidoras

Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Plan
Real
Mês

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
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Realização da décima entrevista

Transcrição e análise da décima entrevista

Análise dos dados qualitativos referente a primeira etapa da pesquisa

Discussão dos dados qualitativos

Sem.
Plan
Real
Mês
Sem.
Distribuidoras
Plan
Real
Mês
Sem.
UPM
Plan
Real
Mês
Sem.
UPM
Plan
Real
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FASE 3
O que?
Construção do questionário para coleta de dados

Realização do pré-teste

Verificação de critérios de confiabilidade e validade do questionário

Adequação do questionário baseado no pré-teste e nos critérios de validade e
confiabilidade

Aplicação do questionário com os informantes da pesquisa

Tratamento dos dados

Análise dos dados quantitativos referente a segunda etapa da pesquisa

Discussão dos resultados quantitativos

Onde?

Quando?
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Sem. 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a
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FASE 4
O que?

Onde?

Mês
Sem.
UPM
Plan
Real
Mês
Discussão dos
Sem.
resultados incorporando
UPM
Plan
as duas análises
Real
Mês
Sem.
Considerações finais da
UPM
pesquisa
Plan
Real
Mês
Sem.
Entrega da versão final
UPM
para o orientador
Plan
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Impressão para o
Mês
depósito da tese em sua
Sem.
versão final junto com
UPM
Plan
os documentos
necessários
Real
Mês
Sem.
Defesa final da tese
UPM
Plan
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Feedback aos
Mês
informantes e
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distribuidoras
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participantes da
pesquisa
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cruzada dos dados
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APÊNDICE I - Modelo de negócio de uma distribuidora de combustível

Fonte: Araújo, Popadiuk e Meirelles.
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ANEXO A - Fluxo logístico do segmento de combustíveis

Fonte: SINDICOM (2014).
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ANEXO B - Fusões e aquisições das distribuidoras do segmento de combustíveis

- - - - Apenas a rede (ou parte da rede) de postos foi transferida
Fonte: SINDICOM (2014).
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ANEXO C - Participação de mercado por distribuidora em 2013 (%)

* A Raízen utiliza nos postos a bandeira Shell
Fonte: ANP/SINDICOM/Abegás (2014).

